Normativa i contracte curs 2018 – 2019
HORARI
L’horari de l’escola….

Compten amb un servei d’horari especial que comprèn les
hores següents:
De 7:00 hores a 9:00 hores

De 9:00 hores a 13:00 hores
De 18:00 hores a 20:00 hores
De 15:00 hores a 18:00 hores
( Aquesta hores no entren dins de preu de la jornada, es
compten a part i l’escola es reserva el dret de no oferirles de manera parcial o total sinó existeix un mínim
d’assistència.

Les opcions d’horari estan detallades en el full de preus que s´adjunta.
MOLT IMPORTANT....
Les classes comencen a les 09.10 hores del matí, preguem puntualitat.
L’escola té un dispositiu de seguretat per entrar i sortir de l’escola. Es tracta d’un sistema
que només permet obrir la porta a través de l’empremta digital a les persones autoritzades pels
pares i la direcció del centre en la següent franja horària: De Dilluns a Divendres de 6.55h a
9:15h i de 15h a 20h.
Els infants dinaran a les 12.00 hores, dormen de 13:00 a 15:00 i berenaran a les 15.30 hores,
us demanem que es respectin aquests horaris tant amb visites com amb trucades telefòniques per
tal de conservar el bon funcionament de les rutines dels nens i nenes de l’escola. EQUIP ESCOLAR:
És obligatori l’ús de l’uniforme de l’escola que consta de bata, motxilla, bossa de roba de
recanvi, xandall d’hivern i estiu i agenda, que ho podeu adquirir a l’escola.
Els infants hauran de portar xandall de l'escola i el calçat haurà de ser amb belcro, per tal
de facilitar-li a l’infant els moviments, poder treballar millor els hàbits amb els més grans i
no menys important, facilitar la feina de l’educadora. Recordeu que tota la roba haurà d’anar d
MARCADA EN UN LLOC VISIBLE.
QUÈ S’HA DE PORTAR A L’ESCOLA...

BATA, MOTXILLA
AGENDA

I

S’han de portar cada dia. Els divendres es tornarà la bata per tal
ser rentada.

BOSSA DE ROBA

Dilluns l’haureu de portar amb la roba neta i divendres la tornarem amb
la roba bruta. En el cas que us la donem entre setmana amb roba bruta,
recordeu portar-la al dia següent.

BOLQUERS:

La tutora de l’aula demanarà la quantitat que calgui.

TOVALLOLETES
HUMIDES

1 paquet. Els nens que es queden a dinar hauran de portar 2 paquets
(excepte els nadons que només n’hauran de portar 1)

PITET:

Nadons: Els dilluns s’hauran de portar 5 pitets, un per cada dia de la
setmana, cada dia posarem a la motxilla el pitet brut per tal de ser
rentat. P1 i P2: Els dilluns hauran de portar un pitet de plàstic amb
obertura a baix, el rentarem cada dia a l’escola i cada divendres el
retornarem per tal de ser rentat amb rentadora.

LLENÇOL:

S’haurà de portar un joc de llençols de la mida de bressol.(120 x 60) Els
divendres es tornaran a casa per tal de ser rentat.
Durant els mesos d’hivern us demanarem una manteta mida bressol.
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TOVALLOLA:

Mida de bidet: Una tovallola.
Mida de mans: Una tovallola mida gran per el cambiador.

MOCADORS DE PAPER:

S’ha de portar 1 capsa de mocadors de paper. Recordeu que s’ha demarcar.

RASPALL I PASTA DE

S'haurà de portar un necesser amb un raspall de dents i la pasta.
Recordeu que s'ha de marcar.(Alumnes de P2)

DENTS:
GOT:

S’ha de portar 1 got amb nanses. Cada divendres el posarem a la motxilla
per tal de ser rentat. Haurà d’anar marcat amb una beta.

BIBERÓ:

Els nadons hauran de portar tants biberons com tomes els hi toquin.
Haureu de marcar totes les peces del biberó, excepte la tetina.
Els nens que portin xumet hauran de portar-ne un per l’escola. Haurà
d’anar marcat amb una beta.

XUMET:
RECANVIS DE ROBA:

S’ha de portar dos recanvi de roba per l’escola.

TERMÒMETRE:

Cada nen haurà de portar un termòmetre digital. Es quedarà a l’escola.

PINTA I COLONIA:

S’ha de portar una pinta o raspall i una ampolleta de colònia. Si novoleu
que li posem colònia no cal que la porteu.

Quan se’ns acabin els recanvis us en demanarem més a través de l’agenda.

TOT EL QUE HEM CITAT EN AQUEST APARTAT HA D’ANAR DEGUDAMENT MARCAT
EN UN LLOC VISIBLE. (ROBA, BATA, PITET, MOTXILLA, TOVALLOLES,
TOVALLOLETES, GOT, XUMET, BIBERÓ, ETC...)
Beta per penjar amb
nom aquí

Beta per penjar amb
nom
aquí
Beta amb nom
aquí
Nom

Tovallola gran

Tovallola petita

Nom

Llençols

Nom

Got

Nom

Nom

Pitet

Bata

Els cotxets es poden deixar a l’escola, les famílies
el nom del nen per poder-los identificar.

Bossa recanvi

hauran de portar un clauer o una beta amb

ALIMENTACIÓ:
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SERVEI DE MENJADOR:
L’escola disposa de servei de menjador.
Els menús que s’elaboren responen a les necessitats del nens d’aquestes edats , us els donarem
durant el curs per tal que tingueu informació del que mengen els vostres fills diàriament.
Els menjars s’elaboren a l’escola, és per això que és important que en cas de no assistència o
retard d’un nen a l’escola, ho comuniqueu per telèfon abans de les 10.00 hores del matí o bé a
través de la llibreta de connexió, així com el servei eventual de menjador, per tal de guardar
plaça al menjador.
De manera general, a excepció de nens amb necessitats específiques per intoleràncies, l’escola
farà servir uns determinats productes per tot el centre, en el cas que les famílies volguessin
donar algun producte o marca en concret, l‘hauran de portar sota prèvia comunicació al centre
i, haurà d’estar marcat amb el nom del nen/a.
Dintre dels menús que ofereix l’escola, sempre existirà una alternativa per als nens amb
al·lèrgies o intoleràncies. Aquests canvis en principi no tindran cap cost addicional, però
l’escola, de manera excepcional, es reservarà el dret d’incrementar el preu del menjador o donar
l’opció a que les famílies portin el menú que necessiti el nen/a, en casos que per qüestió de
salut siguin necessaris productes molt especials i específics.
La no assistència al menjador o l’aportació de productes per part de les famílies no implica
l’abonament de la quota total ni parcial.
LACTANTS: Els nens que prenguin llet en pols i/o cereals etc... ho hauran de portar de casa ja
que cada lactant pren uns cereals i llet diferents, segons el que indiqui el seu pediatra.
Només esmorzaran a l’escola els nens que entrin de 07:00 fins a les 8:15 hores i l’hauran de
portar de casa.
Aquells nens que precisin fer dieta astringent o laxant un dia en concret hauran de portar una
nota a l’agenda dels pares o bé del metge.
ANIVERSARIS: Està prohibit portar pastissos casolans i caramels; en cas de portar un pastís
comprat s’ha d’aportar el tiquet del mateix.
UNIFORME: Es obligatori portar de dilluns a divendres el xandall de l'escola on les famílies el
poden comprar en el mateix centre. La norma l'apliquem als alumnes de P1 i P2. Els lactants no
cal portar-ho.
CONVIVÈNCIA:
Pares, educadores i direcció han de mantenir una relació de col·laboració i diàleg en benefici
del nen.
És molt convenient tant pel bon funcionament del centre com per a les pautes d’ordre dels nens
que es segueixin uns hàbits d’horari correctes i estables.
Les sortides i excursions formen part de la programació de l’aula per això és important que tots
el nens hi participin. Aquell nen/a no asisteixi a l’excursió, l’escola no retornarà la diferencia
del dia de la mensualitat.
A l’hivern a l’escola hi ha calefacció tot el dia, per això convé no abrigar massa als nens ja
que si no passen calor. Cal tenir però bon abric per sortir al pati (recordeu que ha d’anar
marcat en un lloc visible i ha de portar una beta per poder-lo penjar).
No es pot portar a l’escola objectes de valor (cadenes, braçalets, medalles...), així com c lips
de cabell, pinces, etc..., ja que l’escola no es farà responsable de la seva pèrdua. A més els
nens corren el risc d’ennuegament.
Els nens únicament podran ser recollits per aquelles persones de les quals l’escola disposi
d’una fotocòpia del D.N.I facilitat pels pares.
Tots els nens disposaran d’una agenda de seguiment diari que servirà d’enllaç i vincle entre
casa i l’escola, agrairem que mireu l’agenda cada dia i la utilitzeu.
Per motius de protecció de dades, totes les educadores, sense prèvia autorització per escrit de
la direcció, tenen prohibit donar les seves dades personals i/o tenir les de les famílies,
números de telèfon/mòbil, Facebook o qualsevol altre tipus de xarxa social, per qualsevol dubte
que tinguin les famílies sempre podran trucar al telèfon fix o mòbil facilitat per l’escola i
parlar tant amb la direcció com amb la seva mestra. Per tal de no posar en un compromís a les
educadores, agrairíem entre tots facilitar el compliment d’aquesta norma. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
I ACTIVITATS:
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Dins del programa pedagògic l’escola organitza activitats relacionades amb
les festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Pasqua, Sant Jordi,...) per a
les quals es pot demanar la col·laboració dels pares per portar dibuixos
i manualitats per decorar l’escola així com també participació per portar material.

També es poden programar sortides a l’exterior adequades a l’edat de cada grup. Els pares seran
els que autoritzaran la participació dels seus fills en aquestes activitats mitjançant una
signatura a la llibreta de connexió o full d’autorització. Durant el curs ja us anirem informant
de les sortides programades i del seu preu.
SANITÀRIES:
A l’escola hi conviuen diàriament nens/es d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys, per
això les condicions higièniques del centre són una de les preocupacions constants del personal
de l’escola i cal que sigui també una preocupació dels pares.
SI TOTS COMPLIM LES NORMES SEGÜENTS ÉS LA ÚNICA GARANTIA QUE ENS PERMETRÀ REDUIR EL RISC DE
CONTAGI.
NO S’ACCEPTA L’ENTRADA DE CAP NEN/A QUE PRESENTI:
-

Febre mantinguda (més de 37ºC). En el cas que el nen tingui 37,5ºC haurà d’estar 24 hores
sense febre abans de tornar a l’escola.
Quadres gastrointestinals de causa infecciosa. En el cas que el nen tingui descomposició
s’haurà de portar un paper del metge conforme no es contagiós.
Conjuntivitis i muguet. En el cas que el nen tingui conjuntivitis al·lèrgica s’haurà de
portar un paper del metge que ho certifiqui.
Erupcions o altres malalties de la pell, si no hi ha certificat del metge indicant que
no és contagiós.
Paràsits (polls, cucs i llambres)
Varicel·la, rubèola, grip, bronquitis.... i altres malalties víriques i contagioses

ÉS NECESSÀRIA L’ALTA DEL PEDIATRA PER LA REINCORPORACIÓ A L’ESCOLA, en cas de no portar -la, el
centre es reserva el dret a no agafar al nen/a fins que acrediti aquest document (L’escola
vetllarà per obtenir les millors condicions sanitàries possibles, és per això que es reserva el
dret de demanar en qualsevol moment un justificant del metge).
Per l’admissió d’un nen a l’escola bressol La Lluna és obligatori entregar un certificat mèdic
de no patir cap malaltia infecto-contagiosa i una fotocòpia del carnet de vacunes.
En cas de que un nen es posi malalt estant a l’escola s’avisarà als pares per tal de que sigui
recollit el més aviat possible.
L’escola té contractada una assegurança d’accidents, únicament i en cas de no haver localitzat
a cap responsable del nen, l’escola prendrà les decisions d’atenció mèdica que cregui oportunes,
sempre sota prescripció facultativa.
Cal que els pares alertin a les educadores sobre intolerància o al·lèrgia a aliments i medicaments
que tingui el nen. De ser així, haureu de lliurar a l’escola un informe mèdic on indiqui a què
li té al·lèrgia, i com s’ha d’actuar en cas que es desenvolupés dita al·lèrgia.
Quan un nen requereixi algun tipus de medicació els pares hauran d’autoritzar per escrit a les
educadores a administrar aquella medicació indicant la dosi i el període d’administració a la
llibreta de connexió i al medicament, a més hauran de portar l’autorització del metge on també
ha d’indicar la dosi i el període d’administració.
EN CAS DE FEBRE NO S’ADMINISTRARÀ CAP TIPUS D’ANTITÈRMIC. CALENDARI
ESCOLAR:
El calendari escolar s’entregarà a la reunió de pares que fa l’escola al mes de Juny.
L’escola restarà oberta tot l’any (excepte festius i ponts).
El curs escolar comença al setembre i finalitzarà el dia 31 de juliol. El mes de d'agost es
farà un casal d’estiu basat en un centre d’interès concret i més lúdic que el curs escolar,
aquest es comunicarà a les famílies durant el mes de maig.
CAMARAS EN EL RESINTE:
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L'escola

disposa

de

camaras

dintre

del

centre,

direcció

es

l'únic

departament que te accés a les gravacions. Aquestes imatges els centre les
podrà fer servir en cas que un jutge les demani.
RÈGIM ECONÒMIC - Llista de Preus
MATRICULA................................................................................170€
MATRICULA NADONS......................................................................... 85€
MITJA JORNADA (9 h a 12h)................................................................ 198€
MITJA JORNADA (9 h a 13h)…............................................................... 208€
MITJA JORNADA AMB MENJADOR (9 h a 13h)................................................... 318€
MITJA JORNADA AMB MENJADOR NADONS (9 h a 13h)............................................ 305€
JORNADA SENSE BERENAR (9 h a 15:30h)...................................................... 325€
JORNADA AMB BERENAR

(9 h a 15:30h)....................................................... 340€

JORNADA SENSE BERENAR NADONS (9h a 15:30h)................................................. 320€
JORNADA AMB BERENAR NADONS (9h a 15:30h)................................................. 325€
JORNADA COMPLETA (9 h a 17h).............................................................. 368€
JORNADA COMPLETA NADONS (9 h a 17h).…….................................................... 340€
JORNADA COMPLETA (9 h a 18h).............................................................. 373€
JORNADA COMPLETA NADONS (9 h a 18h)...................................................... 345€
MATERIAL ESCOLAR (cada 3 mesos)........................................................... 60€

EXTRES OPCIONALS
Dinar (un dia)………………………..…………………………………………………………. 10€
1 hora extra mensual.……………………………………………………………….. *55€
1 hora extra (un dia)…..………………………………………………………………… 5€
- Descompte per al segon nen/a, sempre i quan coincideixin a l’escola, d’un 25% a les jornades
amb menjador i d’un 10% a les jornades sense menjador.
RÈGIM ECONÒMIC - Condicions
L’import de la inscripció és la reserva de plaça pel proper curs, per tant, no és retornable en
cap cas. L´escola, un cop començat el curs escolar i en concepte de promoció, es reserva el dret
a canviar o anular l´import de la inscripció per a nous alumnes, sense ser en cap cas retornat
cap import per alumnes ja matriculats.
Les mesades s’abonaran per mesos anticipats entre els dies 1 i 5 de cada mes. El import de les
mateixes estarà configurat a partir de la llista de preus segons les opcions triades al full d
´inscripció degudament signat per part dels pares/tutors. En concepte de reserva, totes les
quotes s’hauran d’abonar íntegrament encara que el nen no hagi assistit alguns dies del mes.
També serà de caràcter obligatori el pagament de la quota en la seva totalitat en cas de baixa
de l’alumne un cop entrat el mes, amb l’obligació d’avisar i omplir el full de baixa degudament
signat amb l’antelació d’un mínim de 10 dies hàbils per tal de no cobrar la següent mesada. La
quota de juliol es considera de pagament obligatori i la baixa de l'infant al juny no eximirà
de la obligació del pagament de juliol. En cas d'ausència total per part de l ´infant i dels
seus tutors, l´escola intentarà contactar i reservarà la plaça durant el mes en curs i tot el
següent mes a l'ausència, cobrant i reclamant la mateixa quota inscrita, un cop passat aquest
mes es perdrà la plaça i es donarà la baixa automàtica de l´infant.
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És obligatori el pagament de les 11 mesades del curs. En cas de superar
els 11 mesos, es generarà un nou pagament a l'agost.
El mes d’agost, l’escola s’obrirà en concepte de casal d’estiu, aquest mes serà amb un pagament
independent per setmanes. L’escola es reservarà el dret de tancar parcial o totalment en cas de
no complir el requisit d’un mínim de 10 nens/setmana. Donat el cas que les famílies hagin triat
un altre mes de vacances, no es retornarà cap import cobrat dintre dels 11 mesos de pagament
obligatori.
Tal i com s’ha especificat, l’escola restarà oberta tot l’any (excepte festius i ponts), per tal
de poder realitzar un correcte manteniment de les instal·lacions, aquesta situació no comportarà
el retornament total ni parcial de cap import cobrat dintre dels 11 mesos de pagament obligatori.
Tots el canvis que es produeixin en: horari, servei de menjador, etc, caldrà comunicar-ho abans
del dia 20 del mes anterior per poder fer els canvis pertinents en els rebuts, així com totes
les despeses extraordinàries que es realitzin durant el mes, seran cobrades en el rebut del mes
següent ( servei eventual de menjador, hores de permanència, etc...).
L'escola tindrà la opció de poder fer el cobrament de les despeses extraordinàries ( servei
eventual de menjador, hores de permanència), etc) trimestralment.
Cada 3 mesos, amb caràcter obligatori, es cobrarà junt amb la mesada la quot a de material
escolar, aquesta és de 60€ i serà emesa al mes de setembre, desembre, març i juny. L’escola
donarà la possibilitat de dividir aquesta quota en els 11 mesos de pagament obligatori, per
optar per aquesta opció s’haurà de comunicar a la direcció abans del 25 d’agost.
L’escola, de manera extraescolar al llarg del curs, podrà oferir diferents serveis i activitats
com piscina,aleman,dansa,cuina,excursions, casals, fotografies, etc... que seran optatius i
representaran un cost addicional. L’escola sempre demanarà un consentiment signat independent
per cada cas i no serà el seu pagament de caràcter obligatori fins la seva corresponent acceptació
signada.
Les despeses generades d’un rebut impagat aniran a càrrec de la família, així com les despeses
generades en cas que la família decideixi que l’escola torni a girar el rebut pel banc. En cas
de mantenir una quota impagada, l'escola mantindrà la plaça durant el mes en curs i el mes
següent a l'impagat, passat aquest termini sinó s'ha fet efectiu el pagament es donarà la baixa
automàtica de l'infant amb la corresponent reclamació a través de monitori.

Moltes

gràcies,

atentament,

La direcció de la Lluna.
Vanessa

Fernández

Villena,

D.N.I 45640954-F
Nom de l’alumne:

Nom i D.N.I del Pare/Mare/Tutor:
Acceptem la normativa i el contracte
del centre compost per 5 pàgines.
Signatura:
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