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1. JUSTIFICACIÓ

 Aquest servei va dirigit a les famílies amb fills escolaritzats en el nostre centre
que, per motius laborals o familiars, han de dur els seus fills a l’escola abans de
les 8:00. Les classes comencen a les 9:00.

2. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

● Facilitar a les famílies la conciliació de vida laboral i familiar.

●  Ocupar els alumnes en aquest temps previ a l’horari lectiu amb activitats
motivadores que contribueixin  al  seu desenvolupament personal i  que
siguin adequades a les diferents edats dels nins.

● Afavorir la convivència entre alumnes de diferents edats i nivells.

● Fomentar hàbits d’higiene, de respecte entre iguals i amb els adults.

3. HORARI

L’ horari que serà de dilluns a divendres per a tots els nens d´infantil i primària  
és el següent:

- Inici: 07:45
- Acabament: 08:50

Les famílies tenen entrada flexible fins a les 08:00.

4. ACTIVITATS

Les  activitats  programades  són  dutes  a  terme  pels  monitors  proposats  pel
centre   Joan  Antoni  Marí  Ferrer,  Laura  López  Juan  i  Lenni  Lucin  Müller  .
Aquestes activitats han de ser de  caràcter lúdic, socialitzador i encaminades a
potenciar  les  habilitats  socials  tot  i   que  s’ha  de  respectar  les  mesures  de
distància social d’1,5 metres entre alumnes  del mateix grup i de 2 metres entre
alumnes de diferents grups. A més han de  portar mascareta tots els alumnes.
(Aquesta normativa pot canviar durant el curs  escolar).
L´ubicació de l´escola matinera és l’aula de ? ( a l’edifici de Migjorn), a l’aula de 
? (a l’edifici de Tramuntana).

5. PARTICIPACIÓ

La demanda del servei durant el curs 2020-2021 va ser de 17 alumnes en total.
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Però  pensam que  el  curs  2021-2022  serà  diferent  ja  que  la  normativa  pot



canviar  i les famílies es poden haver acostumat a portar els seus fills/filles a
l’escola  matinera amb mascareta.
No es preveu la participació d’alumnes amb Necessitats Educatives 

Especials.

6. RECURSOS HUMANS

Es preveu tenir 2 monitors durant els mesos de temporada baixa i fins a 3  
monitors durant els mesos de temporada alta si fos necessari. Els monitors han 
de comptar amb els següents requisits:

● Nivell A2 de llengua catalana.
● Certificació de delictes sexuals.

Al centre el director, Josep A. Campillo Marí s’encarrega de coordinar el 
projecte,  encara que estam obertes a que l’APIMA en vulgui portar la gestió. 
Les funcions de cada un dels membres participants són:

MONITORS
● Vetllar per la seguretat i el benestar dels alumnes durant les sessions. ●
Portar un llitat d’assistència dels alumnes.
● Realitzar el seguiment del cobrament mensual a les famílies. ●
Realitzar la programació d’activitats del curs.
● Col·laborar en l’elaboració de memòria del programa i de les activitats  

realitzades.
● Encarregar-se de tancar les portes del recinte a les 8:00.
● Fer un llistat del material necessari per realitzar les activitats i fer-lo  

arribar a direcció.
● Fer arribar a direcció les necessitats que vagin sorgint per tal de garantir  
un bon servei.

EQUIP DIRECTIU
● El centre s’encarrega de la dotació de recursos didàctics, lúdics, material

fungible etc per la realització de les activitats amb el pressupost assignat
per la conselleria.

● Realitzar la sol·licitud anual junt amb el projecte, el seguiment i la  
memòria anual.

● Vetllar pel compliment de la normativa vigent.
● Preveure i organitzar els espais i instal·lacions del centre per a aquesta  
finalitat.
● Enviar la mitjana d’escola matinera trimestral.

7. RECURSOS MATERIALS

● AULES: es definiran cada curs depenent dels espais que tengui el centre  
tant a l’edifici de Tramuntana com al de Migjorn.

● MATERIALS: jocs diversos, biblioteca d’aula, projector i ordinador portàtil  i
material fungible (còpies, fulls de paper, pintures de tipus divers).

8. FUNCIONAMENT



● Es donarà prioritat a les famílies que comencen a treballar a les 08:00

3
hores (Es demanarà certificat de l’empresa a on treballen si hi ha 

dubtes). ● Les famílies han de pagar la mensualitat el primer dia que porten 
el seu  fill/la seva filla al monitor o monitora que hi ha a la mateixa entrada 
de  l’escola.

● Els alumnes que pertanyen a l’edifici de Migjorn (3r, 4t, 5è i 6è)
tindran l’escola al mateix edifici i el mateix passa amb els alumnes de  

l’edifici de Tramuntana (infantil, 1ri 2nde primària).

● Els monitors s’encarregaran d’obrir la porta als usuaris a les 7:45 i tancar
les a les 8:00. Més tard d’aquest hora no s’obrirà la porta a cap usuari.

● És imprescindible que tots els alumnes portin mascareta, a excepció del
que marca la llei (Això pot canviar si canvia la normativa sanitària)

●  A les 8:50 les monitores han d’acompanyar els alumnes d’infantil  a les
seves respectives files al pati i també pel que correspon als alumnes de
Primària que vigilaran que es situen en les seves respectives files.

● Aquest curs escolar només s’agafaran alumnes que facin tot el mes  
d’escola matinera.

●  També s’entenen com a mesos sencers aquells que tenen  períodes de
vacances  com  són  desembre/gener  (Vacances  de  Nadal)  o  abril
(Vacances de Pasqua).

● Als alumnes que no tenguin un bon comportament, que no atenguin a les
demandes dels monitors o no facin un ús adequat de la mascareta se’ls
retirarà el dret a usar aquest servei.

●  Per motius de seguretat i  higiene hi haurà un màxim d’alumnes a cada

grup: infantil i 1r i 2n de primària (25), i 3r, 4t,5è i 6è de primària

(25).  És a dir, un màxim de 50 alumnes .

●  Quotes per a aquest curs 2021-2022 (prèviament acordades i aprovades
pel Consell  Escolar en la reunió de dia 17 de juny de 2021) i  que es
pagaran per ingrés bancari amb codi de barres, són aquests que trobam
a continuació:
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GRAELLA DE PREUS PER MES DEL SERVEI D’ESCOLA
MATINERA AL CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU

Famílies que pertanyen a l’APIMA Famílies que no pertanyen a l’ APIMA

General Famílies
nombroses i

monoparentals

Pagament  
mensual

Pagament  
anual*

Pagame
nt

mensua
l

Pagame
nt

anual*

Pagament mensual Pagament anual*

1
ger
mà

30,00 € 240 € 20,00 € 160 € 45,00 € 360 €

2
ger
ma
ns

40,00 € 320 € 35,00 € 280 € 60,00 € 480 €

3
ger
ma
ns

50,00 € 400 € 45,00 € 360 € 70,00 € 560 €

4
ger
ma
ns

60,00 € 480€ 55,00 € 445 € 80,00 € 640 €

● Important! Oferim el pagament anual en el que si es fa el pagament  
total a principì de curs la família s’estalvia una mensualitat.

 




