SERVEI D’ESCOLA MATINERA 2020/21 - CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER
OBJECTIUS
Els objectius principals de l’escola matinera són:
 Conciliar els serveis educatius amb la vida familiar i laboral de les famílies.
 Crear climes de benvinguda adequats i progressius a cada nin/a per tal d’afavorir el
correcte aprofitament de la resta de jornada lectiva.
 Oferir un espai on potenciar el desenvolupament dels infants, la convivència, la
confiança, la participació, la cooperació, el compromís, la solidaritat, el criteri propi,
l’autoestima, la responsabilitat i la igualtat amb la feina que es desenvolupa a l’escola
matinera.
MESURES SANITÀRIES I DE PROTECCIÓ
 Es mantindrà la distància social d’1,5m entre els alumnes del mateix grup estable de
convivència i de 2m entre l’alumnat de diferents grups de convivència.
 S’utilitzarà mascareta. Tal com indica l’actual normativa sanitària, tots els alumnes han
de fer ús de mascareta durant el servei d’escola matinera, inclòs l’alumnat d’educació
infantil.
 Els usuaris i els monitors es desinfectaran les mans amb aigua i sabó o amb gel
hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de l’aula.
 S’aplicaran noves formes de pagament per tal de complir amb les restriccions d’accés
a les famílies a les instal·lacions escolars.
 Els espais utilitzats seran ventilats abans i després de la seva ocupació.
 Es controlarà l’assistència diària d’usuaris.
HORARI
L’escola matinera es durà a terme a partir de dia 14 de setembre amb horari de 7.30h a 9h.
Aquest servei seguirà el calendari del curs escolar 2020/21.
*Segons demanda, es podria estudiar iniciar el servei d’escola matinera a les 7:15h com cursos anteriors.
ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
Durant el servei d’escola matinera es duran a terme activitats i tallers lúdics, sempre
respectant les mesures sanitàries i de protecció esmentades anteriorment. Així, cada infant ha
de portar de casa un estoig amb material fungible per a poder utilitzar durant la jornada de
matinera, tal com pintures, estisores, llapis...
PREUS
Els preus es fixen segons el calendari escolar. Per tant, aquests seran els mateixos durant tots
els mesos (a excepció del mes de setembre). Els usuaris esporàdics realitzaran el pagament el
mateix dia que facin ús del servei, al moment de l’entrada.
SETEMBRE
OCTUBRE - JUNY
ESPORÀDICS

22.50€/mes
30€/mes
4€/dia

FORMES DE PAGAMENT
Per tal de complir amb les restriccions d’accés a les famílies a les instal·lacions escolars, els
pagaments del servei d’escola matinera es realitzaran de les següents formes:




Transferència bancària al nº de compte ES12 0182 0287 6302 0164 4754 del Banc
Bilbao Vizcaya Argentaria. Al concepte cal indicar el nom complet del nin/a i el centre
escolar. Un cop realitzada la transferència, ÉS IMPRESCINDIBLE ENVIAR EL
JUSTIFICANT DE PAGAMENT al correu totalkidz@totalfit.es o al whatsapp 603800993.
FINS QUE NO SIGUI ENVIAT, NO CONSTARÀ EL PAGAMENT.
En efectiu, lliurant un sobre amb l’import exacte de la quota al monitor/a del servei.
És important que al sobre estigui indicat el nom complet del nin/a.

*Els pagaments es realitzaran a principi de mes, entre l’1 i el 10. Del 10 al 15 es notificaran els
pagaments pendents. Així, un cop finalitzat aquest període, s’aplicarà un recàrrec d’1€ per
cada setmana de retard.
**Les quotes no són reemborsables.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
És imprescindible que tots els usuaris emplenin la fitxa d’inscripció i la lliurin als monitors del
servei, juntament amb la documentació pertinent (fotocòpia del D.N.I. i de la targeta sanitària
del nin/a i del D.N.I. del pare, mare o tutor).
CONTACTE
L’empresa encarregada de realitzar el servei és Totalkidz Serveis Educatius, empresa dedicada
a l’oferta d’activitats educatives, esportives i del lleure. Per a qualsevol dubte o suggeriment,
podeu contactar amb nosaltres al 603800993 (via whatsapp especificant centre i nom del nin/a
i ens posarem en contacte amb vosaltres via telefònica) o a totalkidz@totalfit.es

