
INSTRUCCIONS MATINERA  

2020 - 2021   CEIP SA MARINA 

ALUMNES FIXES (PREUS PER SOCIS DE L’APIMA) 

** A la web de l’apima teniu tota la informació per fer-vos SOCIS. 

** Si no sou socis se cobrarà un 20% més.  

** Es cobrarà la quota pel banc a final de mes.  

**(ELS REBUTS TORNATS TENDRAN UN SOBRECOST DE 3 EUROS PER LA GESTIÓ). 

** Els fixes que vau pagar la quota del mes de març no se vos cobrarà el mes de setembre. 

** Tots els mesos és la mateixa quota ja que el curs té 176 dies lec]us i s’ha fet la mitjana 

d’aquests dies en 10 mensualitats. Per tant encara que hi hagi mesos amb més o menys 

dies lec]us és la mateixa quota. S’ha establit així per prac]citat.  

DONAR DE BAIXA EL SERVEI 

LES FAMILIES han d’avisar mínim el dia 25 del mes anterior per whatsapp o per correu 

electrònic:   667099681   -  totemps.marballester@gmail.com 

BERENAR 

Enguany els infants que vulguin berenar a la maNnera l’han de portar de casa a dins un taper i 

podran berenar al seu lloc. 

HORARI PREU PREU GERMÀ

7:00 40 36

7:30 35 32

8:00 30 27

8:30 25 23

8:45 
** A les  8:50 ja no es pot entrar a 
l’escola per ma]nera.

20 18

mailto:totemps.marballester@gmail.com


ALUMNES EVENTUALS 

Enguany degut a l’espai que necessitam per infant i les distàncies de seguretat que marca la 

normaNva no podran venir a la maNnera nins esporàdics. 

L’única manera de fer servir el servei de manera puntual és avisant amb 2 dies d’antelació i els 

monitors mirarem si hi ha disponibilitat aquell dia pel tema de l’espai. 

A excepció de la situació pel COVID els bonos eventuals del curs passat es podran uNlitzar 

aquest curs (AVISANT TAMBÉ AMB DOS DIES D’ANTELACIÓ PER COMPROVAR SI HI HA 

DISPONIBILITAT).  

PREU (es paga per transferència bancària o bizum) 

FUNCIONAMENT DE LA MATINERA 

L’espai està organitzat per grups bimbolla. Cada grup té una taula que està separada dels altres grups 

bimbolla per dos metres de distància. Dins cada grup, cada infant tendrà un lloc assignat que està a un 

metre i mig dels altres companys del seu grup. 

Durant el temps que els infants esNguin a la maNnera s’organitzaran acNvitats que es puguin fer 

asseguts al seu lloc com ara contacontes, cançons, adivinalles, enigmes, jocs de taula sense material, 

sudokus, sopes de lletres, colorejar, jocs matemàNcs i de lògica, laberints, jocs de paraules, concursos 

de preguntes, gimcanes a distància,… Els infants també podran fer els seus deures. 

Farem torns per a què els infants puguin sorNr una estoneta al paN (al seu espai marcat per grup).  

Els monitors esteim treballant i cercant infinitat de jocs per tal d’estar entreNnguts i passar una bona 

estoneta junts!! 

NORMES 
Els infants han de portar mascareta tot el temps de maNnera.  

S’han de respectar les normes dels espais on se pot estar. 

Els pares han de deixar els infants al monitor de la porta. 

Mantenir l’ordre d’entrada i sorNda per grups de convivència. 

No es pot portar material de casa coma ara joguines.

HORARI EVENTUALS

A par]r de les 7:00h 3

A par]r de les 8:00h 2


