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ESCOLETA MATINERA 2020/2021 · CEIP TOMBATOSSALS 

A continuació exposem el protocol i normes de funcionament per als/les participants a 

l´escoleta matinera durant aquest curs. Aquestes s´aniran revisant a mesura que la 

situació sanitària canvie o en cas que Conselleria d´Educació o qualsevol altra entitat 

amb competències modifiquen les recomanacions i protocols d´actuació.  

• L´escoleta matinera tindrà lloc durant tots els dies lectius del curs escolar que 

s´iniciarà el proper dia 7 de setembre.  

• Els xiquets i xiquetes inscrits tindran dret a participar sempre que no presenten 

cap dels símptomes compatibles amb el Covid-19 i que no s´haja establert cap 

període de quarantena pels seus grups de convivència al centre o siguen positius 

o contacte de persones que han donat positiu en un test.  

• L´horari d´entrada a l´escoleta matinera serà escalonada i s´organitzarà segons 

les vostres necessitats a partir de l´hora que heu triat al qüestionari d´inscripció.  

• Abans del començament de la vostra participació vos confirmarem l´horari i la 

porta d´entrada que vos correspon depenent de l´edat i el grup de convivència a 

l´escoleta matinera.  

• A l´entrada al centre un/a monitor/a comprovarà la temperatura i facilitarà al 

xiquet/a gel hidroalcohòlic per a la neteja de les mans. A més, es procedirà a la 

desinfecció de les sabates mitjançant una catifa. No es podrà accedir al centre 

amb una temperatura superior als 37,5º 

• Els xiquets i xiquetes hauran d´estar acompanyats/es per un adult responsable 

fins que es faça efectiva l´entrada al centre.  

• Els adults acompanyants no podran, en cap cas, accedir al centre.  

• Amb l´equip directiu del centre i l´AMPA s´ha desestimat l´opció de facilitar 

pantalles transparents als xiquets i xiquetes, considerant l´opció més segura la 

de la mascareta.  

• Serà obligatori l´ús de mascareta per a tots els xiquets i xiquetes, d´infantil i 

primària, per tal de minimitzar el risc de contagis entre xiquets/es dels diferents 

grups estables establerts pel centre, donat que l´escoleta matinera organitzarà 

els xiquets/es per cicles i no per aules. Recordeu que aquesta mesura pretén 

afavorir un entorn segur per a tots i totes.  

• Cadascun dels grups de convivència a l´escoleta matinera comptarà amb 

l´acompanyament dels mateixos monitors/es durant tot el període. Tot i disposar 

d´un espai i materials fixes dins del centre, es facilitarà temps de joc a l´aire lliure 

seguint les directrius d´ús del pati establertes pel centre. 

• Serà necessari emplenar i lliurar el primer dia de la vostra participació a l´escoleta 

matinera la declaració responsable sobre l´estat de salut dels xiquets i xiquetes. 
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• El nombre màxim de participants al servei d´escoleta matinera quedarà 

supeditada a la disponibilitat d´espais tenint en compte que els grup màxim de 

convivència és de 20 xiquets i xiquetes. És per això que vos haurem de confirmar 

la disponibilitat d´una plaça pels vostres fills o filles abans de l´inici de l´activitat. 

En cas que algun xiquet o xiqueta cause baixa durant el curs, s´oferirà la seua 

plaça a les persones en llista d´espera.  

• El canvi de l´escoleta matinera a l´aula de cada xiquet/a es realitzarà a les 8:55 

amb l´acompanyament dels monitors/es, independentment de l´hora que el curs 

tinga assignada per a l´arribada a l´escola, segons s´ha acordat amb el centre 

educatiu.  

 

Modalitats i tarifes. 

Tots els participants a l´escoleta matinera hauran de confirmar la seua participació 

(reserva de plaça) amb el pagament d´una matrícula de 15,00€. Les famílies que 

inscriguen més d´un xiquet/a gaudiran d´un descompte del 10% sobre el total en la 

quantitat corresponent a la matrícula.  

 

Escoleta matinera mes complet: el preu mensual pel servei serà de 41,00€ per 

xiquet/a participant. Les famílies que inscriguen més d´un xiquet/a gaudiran d´un 

descompte del 10% sobre el total en la quantitat corresponent a la mensualitat. 

Les famílies participants no sòcies de l´AMPA pagaran una quota mensual de 45,00€ 

 

Escoleta matinera parcial: Degut a les circumstàncies actuals resulta inviable la 

participació a l´escoleta matinera per dies solts com ha sigut habitual els cursos 

anteriors. Cada xiquet o xiqueta participant és titular d´una plaça a un dels grups de 

convivència que no pot ser ocupat per cap altre participant.  

És per això que oferim la possibilitat de la participació en modalitat parcial; 

d´aquesta manera es pot acudir a l´escoleta un màxim de 10 dies al mes. La 

mensualitat de l´escoleta matinera parcial és de 30,00€. Les famílies que inscriguen 

més d´un xiquet/a gaudiran d´un descompte del 10% sobre el total en la quantitat 

corresponent a la mensualitat. 

Les famílies participants no sòcies de l´AMPA pagaran una quota mensual de 33,00€ 

El pagament de la mensualitat es realitzarà per transferència bancària al compte: 

 ES79 0128 0670 4501 0008 1462  durant els primers deu dies del mes corrent.  

Per a pagaments en efectiu s´estableix el primer divendres de cada mes com a únic 

dia en que es podran realitzar. D´aquesta manera s´evitaran retards i aglomeracions 

a les entrades a l´escoleta.  
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