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1. El servei d’acollida matinal comença i acaba el mateix dia que l’escola, aplicant-se per al
funcionament el calendari escolar aprovat.
2. L’horari d’acollida serà des de les 7:30h fins les 9:00, moment en que els alumnes passen a les
aules.
a. Seran els propis pares els qui acompanyaran els seus fills fins a l’aula mateixa de l’acollida,
essent responsabilitat seva realitzar aquesta tasca.
3. Preus i formes de pagament
Es penjaran els preus i formes de pagament actualitzats cada any a la web del AMPA.
4. Normes de comportament
En el servei d’acollida matinal es realitzen activitats de caire lúdic supervisades per monitores i
adaptades a totes les edats. A aquestes activitats també li són d’aplicació totes les normes de
convivència de l’escola.
Les faltes de respecte a companys, instal·lacions, jocs i estris i/o educadors/ores i els comportaments
incorrectes seran considerades faltes de disciplina i, per tant, subjectes al Reglament de règim intern
del centre, i regulats pel Decret de drets i deures de l’alumnat. Les sancions a aplicar, en cas de faltes
greus, per la comissió de faltes o consell escolar seran les següents:
a)

Amonestació escrita als pares o representants legals

b) Realització de tasques que contribueixen a la reparació econòmica dels danys causats, si
s’escau, o altres tasques que siguin útils al servei d’acollida i educatives per a l’alumne sancionat.
Aquestes s’hauran de realitzar durant l’horari d’acollida. L’aplicació d’una d’aquestes sancions, no
exclou que se’n pugui aplicar alguna altra.
c) Suspensió del dret a participar en les activitats “especials i extraordinàries” que es portin a
terme en l’horari de menjador, acollida matinal i extraescolars.
d)

Les faltes reiterades o molt greus comportaran l’expulsió temporal o definitiva del servei:




La primera falta greu comportarà l’expulsió durant una setmana
La segona falta greu comportarà l’expulsió per un període entre 15 dies i un mes,
depenent de les característiques de cada cas
La tercera falta greu comportarà l’expulsió definitiva.

Quan es produeixin faltes, la coordinadora del servei , ho comunicarà a la família de l’alumne i a la
direcció de l’escola qui, juntament amb la comissió, seran els encarregats d’estudiar el cas i aplicar la
sanció corresponent.

