INFORMACIÓ GENERAL
HORARI ESCOLETES DE VILA I CAN CANTÓ
S’ Escoleta romandrà oberta de 7.30 a 15.30 h de dilluns a divendres,
l’horari es reparteix de la manera següent:
De 7.30h a 9.00h, escola matinera.
A les 9.00h, ENTRADA.
De 9.30h a 10.00h, esmorzar i hàbits d’higiene
De 10.00h a 12.00h, acollida a l’aula, activitats pedagògiques, esplai i descans.
De 12.00h a 12.30h, hàbits d’higiene, preparació per dinar.
A les 12.30h , PRIMERA SORTIDA (sense menjador)
De 12.30h a 14.00h, dinar i hàbits d'higiene
A les 14.00h , SEGONA SORTIDA.
De 14.00h a 15.30h, escola tardana (migdiada)
A les 15.00h, TERCERA SORTIDA.

•
•
•
•

PERÍODE ESCOLAR
Els centres estaran oberts per als infants des del 16 de setembre de 2013 fins al 31
d’agost de 2014.
El servei educatiu que oferim és de 9.00 h a 14.00 h
Les escoletes ofereixen els següents serveis de guarda i custòdia:
 De 7.30 h a 9.00 h i de 14.00 h a 15.30 h

Vacances escolars:
Nadal: del 23/12/13 al 03/01/14.
Pasqua: del 17 al 25 d'abril de 2014.
L’estiu s’entén com a període no lectiu.
Escola d'estiu, del 23 de juny al 31 d'agost.

PERÍODE D’ADAPTACIÓ
Es farà un horari personalitzat per a cada infant que assisteix per primera vegada al
centre la segona quinzena del mes de setembre:

1. Començarà amb mitja hora com a màxim, acompanyat del seu pare o mare.
2. El temps d’estada de l’infant s’anirà allargant depenent de l’adaptació que aquest
presenti.
3. Aquest horari i el règim a seguir de la jornada s’acordarà amb la tutora d’aula.

QUOTES ESCOLETES

1. Per l'assistència al centre: 170,00 € mensuals
2. Per la utilització del servei de menjador: 110 € mensuals
3. Per la utilització ocasional del servei de menjador: 6,50 € diaris
4. Per la utilització de l'escola matinera: (de 07.30 h a 9.00 h) 20,00 € mensuals
5. Per la utilització de l'escola tardana: (de 14.00 h a 15.30 h) 20,00 € mensuals
6. Servei esporàdic escola matinera o tardana: 2,5€ per dia.
7. Per matrícula/material didàctic: 95,00 € anuals

