Centre Subvencionat

Normes C.E.I Xiquets
1.- HORARI
EXTRA MATÍ 7:30-9:00
MATÍ 9:00-12:30
MENJADOR 12:00-13:00
MIGDIADA 13:00-15:00
VESPRADA 15:00-17:00
2.- De matí l’entrada es podrá fer entre le 9:00h i les 9:30h
3-. Demanem puntualitat a l’hora de recollir els xiquets. Si el retard és gran o es repeteix durant uns dies,
es pagarà una quantitat estipulada per direcció.
4.- per tal de respectar els horaris dels menuts i no interrompre les activitats, preguem que no es telefone
ni es visite el centre en horari de classe.
Entre les 12:30h i les 15:00h. Absentar-se de cridar al timbre per tal de respectar l’hora de migdiada.
5.- La mensualitat s’abonara per complet, independentment de l’assistència del xiquet.
6.- Les baixes o qualsevol canvi en els horaris es comunicaran, en cas contrari, s’abonarà íntegrament la
mensualitat següent.
7.- No s’entregarà el xiquet a una persona desconeguda sense justificant del pare o mare.
8.- El centre disposa d’un horari d’atenció, els pares poden sol·licitar cita prèvia per escrit a l’agenda o
comunicar-ho a l'educadora.

Pagaments
1. Els pagaments els realitzaran en efectiu al centre.
2. Tots els pagaments és faran entre el dia 1 i 5 de cada mes ambdós inclosos.
3. Les hores extra i els servicis extra del menjador s'abonaran en efectiu.

Assegurança i Baixes
La mensualitat inclou l’assegurança escolar, tots han de tindre un segur obligatori.
Si l’alumne ha ocasionat baixa i posteriorment vol reincorporar-se, s’ha de tornar a abonar
els termes de la matrícula.
L’absència durant un període del Summer Adventure , comporta seguir abonant l’import de la
mensualitat si no es fa efectiva la baixa per tal que altre alumne puga ocupar la plaça vacant.
Juntament amb la reserva del curs (20 €), es farà l’entrega del full d’inscripció sotmés a la LOPD.
Cal portar
1.- Un paquet de mocadors marcat amb el nom de l’alumne (dins la motxilla).
2.- Un paquet de tovalloles humides.
3.- Tots els alumnes han de dur una muda de roba completa amb el nom a la bossa.
4.- Raspall per a les dents; pinta i/o raspall per a monyo.
5.- Una botelleta amb el nom escrit. Aplicador per a beure (no necessari).

Coses que no puc portar
L’entrada al centre de joguets, materials i objectes de casa o de valor.
Que els alumnes porten polseres ni ganxets molt menudets per al cabell.
Dur caramels, menjar llepolies a l’entrada ni portar-ne a la motxilla.
Dur xupló ni biberó (parlar)

Celebracions i excursions
Serà necessari complimentar els termes de la matrícula per tal de poder assistir a les excursions
programades al circuit del Summer Adventure Dive in!
Celebracions, eixides i excursions
Durant el mes de juny i juliol es faran eixides i excursions.
També es fan xicotetes eixides per a veure la natura i diverses excursions.

Servei de menjador
1.- Els xiquets rebran un menú setmanal.
2.- Els menús s'elaboren tenint en compte les necessitats pròpies de l'etapa nutricional del xiquet.
3.- El centre també servirà l´esmorzar i el berenar.
4.- Els alumnes amb horari extra de matins també podrán desdejunar al centre.
5.- Els xiquets que ho necessiten disposaran d’un menú de règim o dieta especial.
6.- El menjar serà casolà i s elaborarà en les pròpies instal-lacions del centre.

Prevencions
Si el xiquet/a té o ha tingut febre a la nit, no el porteu al centre l’endemà, perquè l’únic que fan és
trobar-se malament i contagiar la resta de companys.
En cas de llagues en la boca o conjuntivitis, no han de vindre almenys durant 48 hores.
El centre ha d’estar avisat dels alumnes que necessiten algun medicament. El medicament portarà el
nom del xiquet, la dosi i l’hora que s’ha de prendre amb una xeringa.
En cas de detectar febre o qualsevol símptoma, es comunicarà als pares de forma immediata perquè
vinguen a arreplegar l’alumne.
En cas d’accident, s’avisarà immediatament els pares. Si no es localitzen, el centre prendrà les mesures
que crega convenients.
És necessari que els alumnes vinguen al centre en unes bones condicions higièniques.
El centre es reserva el dret d’admissió així com a modificar les qüestions que considere oportunes.
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