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Normes de funcionament 

L’Escola Matinera s’ofereix a fi que els pares puguen conciliar la vida laboral i familiar. Els xiquets 

i xiquetes estan atesos per monitors amb experiència i formació en l’àmbit infantil. Per a oferir un 

correcte servici, l’empresa aporta material perquè els xiquets i xiquetes pugeun realitzar activitats 

(jocs, fitxes, jocs de taula, joguets en general, puzles...). Es tracta en definitiva, que comencen el 

matí en un ambient distés fent el que més els agrade i dirigits pels seus monitors. 

Les famílies interessades en formar part d’aquest servici signaran una fitxa 

d’inscripció/autorització. Els alumnes que participen en dies solts signaran la fitxa el mateix dia 

de participació, si no ho han fet abans. Una vegada signada i entregada la fitxa d’autorització 

és suficient, no cal dur una fitxa nova per cada dia que vagen a participar. 

És important avisar, ja siga per telefonada, correu electrònic o per WhatsApp de l’assitència a 

l’escola matinera. És important respectar el termini per avisar fins les 22h de la nit anterior. 

Important no presentar-se a l’escola sense avisar. 

L’escola matinera obrirà les portes a les 7:55h. i a les 8:55h. s’acompanyarà a cada alumne a la 

cua de la seua classe. 

S’establirà una porta de recepció per a que pugen entrar tots els alumnes de l’escola matinera. 

En cas de bon oratge podrem estar en eixa zona del pati, en els mesos més freds o dies de mal 

oratge es farà l’escola matinera en un aula o zona d’interior establerta. 

En quan a l’organització de l’Escola Matinera. Aquelles persones interessades en participar hauran 

de posar-se en contacte amb l’AMPA del centre o directament amb la coordinadora Maria Buigues 

Ros, mitjançant telèfon mòbil o correu electrònic. 

Les tarifes son les següents 

 Assistència mensual   30€/mes 

 Assistència quinzenal   20€/mes 

 Assistència dies puntuals   15€/mes (entre 6 i 8 dies pactats en el mateix mes) 

 Assistència setmanal   10€/mes (de 2 a 5 dies pactats en el  mateix mes) 

 Dies solts     5€ el dia sols assistents esporàdics) 

Germans d’assistència mensual: 

 2 germans   50€/mes 

 3 germans  70€/mes 

Germans d’assistència dues setmanes: 

 2 germans  35€/mes 

 3 germans  50€/mes 

*En la resta de casos es pagarà la mateixa tarifa que la resta. 

El pagament del servei es realitzarà durant els primers 5 dies del mes mitjançant transferència 

bancària o Bizum: 

Compte corrent: ES35  0081 1150  7300  0610  4723 

Bizum: 639 28 69 82 

Contacte amb la coordinadora: 

Maria Buigues Ros 

Mòbil: 639 28 69 82 

E-mail: maria.buigues.ros@gmail.com 


