
                                                        

  

NORMES DE FUNCIONAMENT I                                                                

CONVIVÈNCIA 

Us demanem que respecteu les normes de 

funcionament i convivència de l’escola amb 

l’objectiu de garantir la qualitat i organització del 

servei. 

Horaris d’entrada i sortides. 

SERVEIS HORARI ARRIBADA RECOLLIDA 

Acollida  

matí 

8:00 a 8:30   

Escola 

bressol matí 

8:45 a 12:15 

Consultar horari 

classe! 

8:45 a 9:15 11:50 a 12:15 

Migdia 

menjador 

12:00 a 15:00  15:00 a 15:15 

Escola 

bressol 

tarda 

15:00 a 16:55 15:00 a 15:15 16:30 a 16:55 

Acollida 

tarda 

   

• Horaris Covid19 : depenen de la Classe 

És molt important que respecteu aquests horaris 

d’entrada i sortida per garantir el bon 

funcionament de l’escola bressol. 

De 13h a 15h no podran entrar ni sortir infants ja 

que tots/es estan fent migdiada. 

Quan hagueu de portar el vostre fill/a a l’escola 

fora d’aquest horari  o no pugui assistir a l’escola 

us demanen que ho comuniqueu a l’escola 

prèviament. 

Pel que fa al servei de menjador, cal confirmar a 

l’escola si el nen/a es queda a dinar com a màxim a 

les 9:15h. 

A partir de les 16:55h els únics infants que hi pot 

haver a l’escola són els que fan acollida (si se’n fa). 

A partir d’aquesta hora l’escola no pot ser 

utilitzada per les famílies com a espai de joc. 

Instal·lacions i materials de l’escola 

Els espais i materials de l’escola són d’ús comú i 

per tant, és important que tots en tinguem cura 

mantenint-los en bon estat i fent-ne un ús 

adequat. 

Quotes del curs 2021-22 

 Les quotes de l’escola bressol s’abonaran en onze 

mensualitats de setembre a juliol, que són els 

mesos que funciona l’escola. La baixa es gestionarà 

per al mes en curs en cas que l’infant deixi l’escola 

bressol en un mes iniciat. S’ha d’avisar 15 dies 

d’antelació. Al mes de juliol no es podrà donar de 

baixa. 

Canvis de serveis. Altes i baixes 

Qualsevol modificació en l’ús de serveis fixes o 

esporàdics ( quota de menjador, acollida...) s’ha de 

notificar a l’administrativa o la directora de l’escola 

abans del dia 20 de cada mes per fer els canvis 

oportuns en les quotes.  

Seguretat dels infants 

Les famílies teniu accés directe a l’escola i a les 

aules, però us demanem que sempre que entreu, 

Escolarització jornada complerta 157,49 €/mes 

Menjador lactants ( fixa) 3,93 € /dia 

Menjador lactants (esporàdics) 4,90 €/dia 

Devolució menjador  -2,50 € /dia 

Menjador (fixe) 5,92€/dia 

Menjador (esporàdic) 6,44 € /dia 

Servei acollida 26,78€/mes 

Hores esporàdiques 4,23€/hora 

Quota material escolar 56,47€ 



                                                        

  

us assegureu que la porta -tant l’exterior, com la 

de les aules- estigui tancada per impedir que cap 

infant pugui sortir sense la supervisió de cap adult. 

Un cop l’infant surti de l’aula amb el seu adult de 

referència, restarà sota la seva responsabilitat.  

Sortides 

Les autoritzacions signades s’hauran de portar com 

a màxim el dia abans de la sortida. Pel que fa al 

pagament es farà a secretaria. En cas que un 

infant, per qualsevol causa, no hi hagi pogut 

assistir, l’import se li cobrarà igualment, a excepció 

que el lloc on hàgim anat ens descomptin aquesta 

quantitat. La part proporcional de l’autocar es 

cobrarà sempre. En cas que un infant no participi 

d’aquesta activitat aconsellem no assistir a l’escola 

fins que els seus companys tornin al centre. 

Aspectes sanitaris 

Com a norma habitual, quan un infant està malalt 

o té febre -a partir de 37,5º- ha de romandre a 

casa, tant pel perill de contagi que suposa per la 

resta d’infants com per l’estat físic d’ell mateix. Per 

això us demanem que tingueu en compte els 

criteris sanitaris i que respecteu els períodes de 

baixa. En cas de malaltia l’escola avisarà a la família 

perquè el/la vingueu a buscar. * Normativa 

Covid19 

Recollida dels infants 

Cal avisar sempre a les educadores quan vingui a 

buscar a l’infant una persona que no sigui les 

habituals i han d’estar incloses al full autoritzat per 

la família. No marxarà cap nen/a amb persones 

desconegudes si no s’avisa prèviament. 

Portar joguines a l’escola 

Com a norma general, i encara que les deixeu fora 

de les aules, no es poden portar joguines de casa a 

l’escola. 

Alimentació 

Aquest curs per esmorzar cada infant es portarà 

una carmanyola amb un esmorzar saludable 

(fruita, pa amb tomàquet amb embotit, etc...) Pels 

aniversaris no es podrà portar res elaborat de casa 

ni llaminadures ni detalls pels companys de l’aula.  

Servei de menjador 

Les famílies podeu portar el menjar de casa a les 

aules de nadons o fer servir el  servei de càtering    

“ la magrana”. Els menús són variats i adaptats a 

l’edat dels nens/es amb verdures i aliments 

frescos, de proximitat, ecològics i revisats per un 

nutricionista. Si ja s’ha demanat el menú per un 

alumne/a i per qualsevol motiu hagi de marxar de 

l’escola abans de l’hora de dinar, es cobrarà el 

servei igualment. 

Responsabilitat de l’escola pel que fa als estris 

personals dels infants 

L’escola no es fa responsable de la pèrdua o 

robatori de cap objecte ni pertinença dels infants 

ni de les seves famílies (motxilles, roba d’abric, 

bates, cotxets...) que estiguin en zones accessibles 

per part dels usuaris, ja sigui a l’interior com a 

l’exterior de l’edifici.  

 

 

Us agraïm la vostra col·laboració per a un bon 

funcionament del centre. Moltes gràcies !!! 

Signatura conforme he rebut les informacions : 

Nom :    Data : 

 


