SERVEI ESCOLA MATINERA - CURS 2020/2021 - CEIP MARIA LLUÏSA SERRA

El servei d'escola matinera ofereix un espai de lleure per aquelles famílies que necessiten deixar els
fiets a l'escola abans de les 8.45h. L'objectiu principal del servei és facilitar a les famílies que puguin
compaginar el seu horari laboral amb l’horari lectiu dels seus fills.
Aquest curs el servei es realitzarà al mateix espai i també s’utilitzaran taules del menjador per tenir
la distància de seguretat recomanada entre grups.
L’entrada és per la primera porta que dona accés al menjador, els pares han de quedar a la porta i
no poden accedir a dins.
El servei està dinamitzat per una monitora i està adreçat a tots els cursos.
Tant la monitora com tots els alumnes hauran de dur mascareta durant tot el servei i netejar-se les
mans a l’entrar i sortir de matinera. Hi haurà una taula destinada als alumnes de cada grup estable,
no hi haurà contacte entre alumnes de diferents grups. Entre taules hi haurà una distància de 2m i
entre alumnes del mateix grup es procurarà una distància de 1’5m.
Horari d’entrada: de les 7.30 a les 8.20 (no es podrà accedir a matinera a partir de les 8.20h)
Sortida cap a les aules, sempre de manera escalonada per grups estables: A les 8.35 els alumnes de
primària sortiran per torns i aniran a fer fila al seu punt de trobada. A les 8.40h, la monitora
acompanyarà els alumnes d’infantil pel passadís interior, evitant evitant el contacte entre alumnes
de diferents grups.
Inici del servei segons el dia d’inici del curs del vostre fill/a.

PREU I PAGAMENT
Preu mensual: 25€ (IVA inclòs)

/

Dia puntual: 2€ (es paga el mateix dia)

Per aquelles famílies amb 3 o més germans s’aplicarà un descompte del 15% sobre el cost total.
Les mensualitats es cobraran trimestralment, la primera setmana de desembre, març i juny, per
domiciliació bancària. Unes setmanes abans del cobrament, les famílies rebran via mail la factura
corresponent.
Per donar-se de baixa s’haurà d’avisar a les monitores abans del dia 20 del mes anterior al que es
vol fer efectiva la baixa.

D’acord amb el què estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, li informam que les dades del seu fill/a recollits en aquest formulari seran incorporats a un fitxer propietat
i responsabilitat de Sa Xaranga SCP, amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats de la relació contractual entre
vostè i Sa Xaranga.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C/Major,
68 Es Migjorn Gran. Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades, i les el seu fill/a no han estat
modificades i que es comprometen a notificar-nos qualsevol variació. Així com que tenim consentiment per emprar
les seves dades amb la finalitat de complir el servei que vostè ha sol·licitat/contractat amb la matrícula del seu fill/a,
complint les obligacions pròpies del centre educatiu i de lleure, entre les quals es troba l’emissió de circulars
informatives als pares i mares.
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(entregar aquest full a les monitores)
INSCRIPCIÓ
Nom i llinatges fiet/a:
Curs i grup (per ex: P3-A):
Nom i cognoms pare/mare:
DNI pare/mare:
Telèfons contacte:
Mail (per enviar la factura):

ORDRE DOMICILIACIÓ
Autoritzo a Sa Xaranga SC a cobrar les quotes pertinents en concepte d’Escola Matinera:
Titular del compte .........................................................................................................................
DNI...............................................................................
IBAN: ES.......................................................................

DATA:
FIRMA:

saxaranga@gmail.com

Tel. 669982145

www.saxaranga.es

