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GESTIONS PER PARES/MARES/TUTORS EN EL CENTRE DE MANERA 
PRESENCIAL 

 

1- En cas de mostra símptomes de la malaltia de la COVID-19 no portar a 

l’alumne al JAUME I EL CONQUERIDOR DE CATARROJA 

2- Acudeix  sols un membre de la unitat familiar a portar o arreplegar al 

xiquet/a. 

3- Siga puntual, preveu amb temps el poder arribar a les hores d’entrada i 

d’eixida, s’obri la porta cada 30 minuts, sent l’hora d’entrada a les 

7:00, i les hores d’entrar son cada 30 minuts 

4- Qualsevol informació que siga necessària informar al centre i les 

monitores, portar per escrit o prèviament per telèfon 681 394 109 o al 

correu entireretaludoteca@gmail.com  

5- A tots els xiquets i xiquetes es prendrà la temperatura en la porta abans 

d’entrar a l’escola matinera, en cas de tindre 37º no es podrà quedar en 

el centre. També es prendrà la temperatura abans de deixar a les seues 

classes 

6- A l’hora d’entrar,  totes les xiquetes i xiquets, es posaran gel hidroalcohòlic 

a les mans, i es posarà un desinfectant en les soles de les 

sabates/sabatilles (en cas que el centre no tinga estora desinfectant).  

7- Tots els alumnes deuen tornar a fer inscripció per a l’escola matinera, i 

omplir les dades bancaries. Poden fer arribar al correu 

entireretaludoteca@gmail.com  

8- Acudeix a l’escola previst de mascareta  (si es major de 3 anys o va a 

cursar de primer a sisè de primària)  

9- Els xiquets i xiquetes, els posarem en l’espai que la direcció ens permeta 

utilitzar i seran posats per grups de classes estables/bombolla, evitant que 

estiguin prop de xiquets i xiquetes de classes diferents 

10- Segueix escrupolosament totes les instruccions que sol·licitem en l’escola 

matinera i la pròpia escola, establertes en aquest escrit i en els cartells 

indicatius. 

11- Mantinga en tot moment una distancia mínima de 1’5 <-> 2 metres, y evite 

contacte físic innecessari, especialment mentres espera el seu torn. 

12- Espera les indicacions del personal fins ser ates i deixar al xiquet o xiqueta  

 

 

 

 

 

 

 

NORMES DE L’ESCOLA MATINERA 
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1. En l'escola matinera han de seguir-se les normes elementals de 

convivència procurant parlar en to suau i mai eixir de l'aula sense permís 

de les/els monitors/es, enguany amb mesures excepcionals per la 

COVID-19. 

2. Els horaris d’entrada a l’escola matinera son els següents: 7:00, 

7:30, 8:00 i 8:30. En les escoles d’un sol monitor, es aquest el que té que 

obrir la porta, això fa que tinga que desatendre als xiquets i xiquetes cada 

vegada que te que anar ha obrir la porta. 

3. En el cas dels  alumnes que desdejunen en l´escola matinera, procuraran 

no fer mal bé el menjar, ni jugar amb ell. 

4. Si el comportament d'algun alumne és inadequat i molest, en primera 

instància, oferirem tècniques de comportament per intentar corregir la 

seua conducta. El cas de continuar amb el mateix comportament es 

comunicarà a les famílies i la direcció del centre. En últim recurs deixaria 

de fer us del servei de l’escola matinera. 

5. Qualsevol incidència serà comunicada als pare/ mare/tutors per 

escrit/correu/whatsapp/telèfon. 

6. Els rebuts es passaran de l’1 al 10 de cada mes vençut (en octubre es 

paga setembre...). Els rebuts tornats deuran ser pagats als 5 dies 

naturals d’haver sigut notificat per l’educadora de l’escola matinera, 

a més d’abonar la comissió bancària per devolució del rebut de 5€, 

al següent número de compte: 

 ES53 3118 2027 5828 1030 2458  

- Beneficiari Associació Veles i Vents.  

- Concepte nom de l’alumne i escola quantitat XX + 5€ despeses de 

devolució  

7. Serà causa de sanció:  

- No atendre reiteradament les indicacions del personal de l'aula matinal. 

- La falta de respecte o tracte descortès als companys o personal de 

l'escola matinera.  

- El deteriorament voluntari de les instal·lacions, material o mobiliari. 


