CURS 2020/2021
FULL INFORMATIU DE L'ESCOLA MATINERA
Aquest curs el servei de matinera, degut als protocols de sanitat i perquè sigui viable,
s’ofereix a les famílies del centre ja siguin d’infantil o de primària que justifiquin la
necessitat del servei per motius de conciliació familiar.
Es farà una selecció tenint en compte els dies de la setmana que es necessiti el servei
de més a menys i l’edat dels infants.
MODALITAT A
●

Dies i hores d'obertura:
De dilluns a divendres tots els dies lectius d'acord amb el calendari escolar.
L’horari d’obertura és de 7:30 a 9:00. Durant aquest curs no es permetrà l’entrada a
cap alumne que vengui més tard de les 8:30 hores.
A les 9:00 els nins passen a les aules respectives per iniciar la jornada escolar.
●

Ubicació:
L’escola matinera s’ubicarà a l’aula habitual d’infantil i a una aula de primària
per tal de separar els grups.
●
Protocol i activitats :
Els infants hauran de dur mascareta durant tot el temps, tant d’infantil com de primària
perquè no pertanyen a grups estables. Cada infant ha d’estar a una distància de 1,5 m
i entre grup i grup hi ha d’haver una separació de dos metres.
Les activitats s’adaptaran a la normativa.
MODALITAT B
Aquesta modalitat és per donar resposta a les famílies d’infantil que necessiten fer ús
del servei de bus. L’alumnat de primària aquest curs no ha d’emprar aquesta modalitat
perquè coincideix l’hora d’arribada del bus amb l’entrada a l’escola.
Hi haurà un monitor/a que recollirà els infants a la baixada del bus i els acompanyarà a
l'aula de l'escola matinera fins a l’hora d’entrada a les classes.
En tots els casos el pagament del servei de l'escola matinera es farà sempre a la
monitora encarregada durant la primera setmana de cada mes. En cas de dificultat
econòmica es poden posar en contacte amb secretaria o direcció per tal de
trobar una solució.

És molt important que faceu la inscripció durant aquesta setmana per
poder iniciar el servei el 21 de setembre. (secretaria)

INSCRIPCIÓ ESCOLETA MATINERA CURS 2020/2021
Nom de l'alumne/a:...........................................................................................
Curs:.................................................................................................................
Nom de la mare: .................................................Telèfon:................................
Nom del pare: .....................................................Telèfon:................................
Altres telèfons d'emergència:...........................................................................
Altres observacions(malalties, al·lèrgies, altres)...........................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Marcar amb una X la modalitat triada:
*MODALITAT A (a partir de les 7,30h.)

□

CADA DIA 

□
□

4 DIES 

ESPORÀDICAMENT

□

3 DIES 

□

*MODALITAT B (bus)  NOMÉS INFANTIL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------TARIFES
MODALITAT A ( a partir de les SOCIS APIMA MODALITAT B (bus)
7,30h)

5
dies
setmana.

per 25,00 €/mes

23,00€/mes

4 dies per setmana 23,00 €/mes

22,00€/mes

3 dies per setmana 20,00 €/mes

19,00€/mes

2 per setmana

16,00 €/mes

15,00€/mes

Esoràdics

3,50 €/dia

Mesos de setembre i juny

Quota única de 10 € al mes

3,00 €
15,00€

Mesos de setembre i juny 5,00€

