COL·LEGI PÚBLIC SON JUNY (Codi: 07004862)
PASSEIG JOAN MAS I MATAS, S/N 07240 - SANT JOAN

TFON: 971526251. FAX: 971858518. E-MAIL: ceipsonjuny@educaib.eu
Lloc web: http://escolasonjuny.cat (hi trobareu tota la informació)
SERVEI D'ESCOLA MATINERA (DE 7 H. A 9 H)
CURS 2017'18
Aquest servei estarà organitzat, un curs més, conjuntament pel centre escolar i l'empresa del menjador
escolar: Belén Fernández de Castro Ugarte, a qui correspon la gestió econòmica. Es posarà novament en
funcionament entre les 7 h i les 9 h a partir del dimecres 13 de setembre de 2017 i fins dia 22 de juny de 2018.
Els alumnes seran atesos per un monitor (o més monitors segons el número d'inscrits) i realitzaran activitats
lúdiques i educatives en aquest temps abans de l'inici de les classes; també se'ls oferirà berenar.
Aquest servei es pot utilitzar de manera fixa, durant tota la setmana o dies determinats, o de manera
eventual quan sorgeixi la necessitat.
Si estau interessats en aquest servei de manera fixa durant tot el curs o alguns dies determinats de la
setmana, vos podeu inscriure mitjançant aquest full, que heu d'entregar al mestre tutor el dimecres dia 13
de setembre de 2017.
QUOTES:
-Fixes que entrin abans de les 8 h: 35 euros al mes. (Tot el curs: 9 mensualitats. 8 mensualitats (d'octubre a maig);
setembre i juny: 1 mensualitat entre els dos mesos)
-Fixes que entrin a partir de les 8 h: 30 euros al mes, (Tot el curs: 9 mensualitats. 8 mensualitats (d'octubre a maig);
setembre i juny: 1 mensualitat entre els dos mesos)
-Eventuals: 3 euros/dia, sigui quina sigui l'hora d'entrada. (Es paguen directament al monitor el mateix dia d'ús del
servei)
PROGRAMACIÓ
-Des de l'arribada fins a les 8:20 h: tallers i activitats lúdiques.
-De 8:20 a 8:45 h: preparar el berenar (alguns dies a la setmana es farà un taller d'elaboració del berenar), berenar dins
la sala del menjador petit i preparar-se per anar a classe (a més del monitors hi participarà na Belén, la cuinera). Si no es
vol berenar, es faran activitats dins la mateixa sala: jocs de taula, lectura, dibuix,... (Se vos informarà dels berenars que
s'oferiran al llarg de la setmana).
-8:55 h. Incorporar-se al grup corresponent d'alumnes.
NORMES:
-Els alumnes que s'inscriguin per a tot el curs hauran de pagar per mitjà de domiciliació bancària.
-Per aplicar la quota d'alumne fix mensual en algun mes del curs, els alumnes s'hauran d'inscriure a
principi de mes als monitors.
***************************************************************************************
C. P. SON JUNY
INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ESCOLA MATINERA. CURS 2017'18 (ALUMNES FIXES)
NOM ALUMNE/A

CURS

Tota la
setmana

Alguns dies (indicaulos)

Hora aprox.
d'arribada

Autoritz el pagament dels rebuts mensuals que vos siguin presentats per l'empresa del menjador escolar
del CEIP Son Juny: Belén Fernández de Castro Ugarte, pel concepte de quota del servei d'escola
matinera
Dades del compte bancari. IBAN

Sant Joan, a.....................de....................................de 2.0.............
Signatura del titular................................................................

