ESCOLA INFANTIL

VILA DO ARENTEIRO

CURSO ESCOLAR: 2020/21

Hora visita instalacións: de 10:30 a 11.30 horas
17:30 a 18.30 horas

TELÉFONO EXCLUSIVO ESCOLA INFANTIL: 685.473.235

ESCOLA INFANTIL
VILA DO ARENTEIRO
Teléfono: 988.27.14.00/ Fax: 988.27.48.70/E-mail: cpr.vila.arenteiro@edu.xunta.es

IMPRESO DE MATRÍCULA

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO:
1º apelido

2º apelido

Nome

Data nacemento

Concello

Provincia/país

DNI nº:

AULA:

DATA DE ALTA:

DATA DE BAIXA:

Nº DE MATRÍCULA

ALERXIAS

CURSO ACADÉMICO: 20
DATOS FAMILIARES:
Nome
Pai

/

1ºapelido

2ºapelido

Tlf. Móbil

Tlf. Fixo

Nº/piso

Concello

Código postal

Nai
Domicilio

Calle

Importante: (situación dos pais do alumno);sí é o caso indicar o país.
Retornado do país:
Inmigrante do país:
OUTROS DATOS:
Servicios: sinalar cunha X
Comedor con merenda: 72 €

Comedor bebés e merenda: 45 €

Transporte escolar:30 €

Forma de pago:
Titular da conta

IBAN

Quenda no que se matricula:

Sinalar cunha X

Prezos

Tramo 1:

07:30 a 14:30

130€

Tramo 2:

14:00 a 21:00





Dobre xornada: tramo 1 + tramo 2

130€
190€

Nota:

Aqueles nenos/as que debido á xornada laboral dos seus pais, teñan que
permanecer máis de 8 horas na Escola Infantil; deberán achegar ao impreso de matrícula
o xustificante da empresa que o acredite.

Sinatura pai/nai: _________________________





ESCOLA INFANTIL
VILA DO ARENTEIRO
Teléfono: 988.27.14.00/ Fax: 988.27.48.70/E-mail: cpr.vila.arenteiro@edu.xunta.es

PREZOS CURSO 2020-2021

Xornada: mañá ( 07:30 á 14:30)

130.00 €

Tarde ( 14:00 á 21:00)
Xornada dobre

190.00 €

(cando asiste en horas de mañá e de
tarde )
Horas soltas: a partir da xornada

3,50 €/hora

ordinaria.
Comedor bebés (comida triturada
fresca) con merenda

45 €

Comedor con merenda

72.00 €

Tarifa por dar a comida traída da

20 €

casa
Transporte (recollida no portal)

30.00 €

Asociación de Pais (anual)

13.00 €

Matrícula

20.00 €

Material Novas matrículas

30.00 €

Material Renovación matrículas

25.00 €

NORMATIVA CURSO
2020 – 2021

Art. 1 Normas de saúde e hixiene
1. Os nenas/os deberán acudir ao centro en condicións correctas de saúde e hixiene.
2. Non serán admitidos no centro as/os nenas/os con temperatura igual ou superior a 38º,
que padezan enfermidades infecto-contaxiosas ou parasitose. A aparición destas
enfermidades deberá ser comunicada polos pais, titores ou representantes legais á
dirección do centro.
3. En caso de observarse síntomas dun proceso infecto-contaxioso nos nenos/as no
propio centro, informarase á dirección do mesmo, e avisarase aos seus pais,
representantes legais ou titores, co fin de evitar a propagación da enfermidade entre os
demais nenos/as. O reingreso no centro só será posible unha vez transcorrido o
período de contaxio e tras informe médico que acredite tal circunstancia.
4. Se por parte do centro se observa a este respecto un comportamento reincidente,
apreciándose un risco non só para o menor, (acudir ao centro enfermo), senón tamén
para o resto do alumnado e profesorado, posible contaxio, a Escola resérvase o dereito
de poñer en coñecemento do Xuíz ou Tribunal competente o feito por si puidese ser
constitutivo de delito de incumprimento do deber legal de asistencia inherente á Patria
Potestade, delito tipificado en el Art. 226 C. P.
5. Non se dará ningunha medicación na Escola Infantil, agás antipiréticos (Dalsy,
Apiretal…), en caso de febre, ata a chegada dos pais ou titores legais do neno/as. Nos
casos que se deban administrar medicamentos nunha hora en concreto (tratamentos
de longa duración) será a Dirección da EI, quen autorice a súa administración e sempre
con receita médica. Para o suministro dos mesmos os pais/titores deberán asinar e
cubrir os correspondentes anexos que será facilitados polo Centro.
6. En caso de accidente actuarase da seguinte forma:


En caso de ser leve o accidente, resolverano as educadoras. Sempre que se

produzan se lles comunicará aos pais ou titores legais oralmente ou por escrito a través
da axenda.


Nun caso de maior consideración, a educadora ou directora deberán chamar

aos pais para comunicarlles o sucedido, e ao 061, xa que non se pode trasladar nun
vehículo particular ao accidentado.

Art. 2 Capacidade
1. A distribución das diferentes aulas estará en todo caso conforme á normativa vixente,
neste caso o Decreto 329/2005 do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de
menores e os centros de atención á infancia.
Núm. de unidades: 3.

2. Unidades Núm. máximo de nenas/os por unidade e adulto
Menores de 1 ano: 8
De 1 a 2 anos: 13
De 2 a 3 anos: 20
Grupos formados por nenos/as de ata 2 anos de idade: 1/10
Grupos formados por nenos/as de idades comprendidas no tramo de 0 a 3 anos: 1/15

3. No caso de non existir demanda suficiente para formar un ou varios grupos do mesmo
nivel de idade, os/as nenos/as poderán ser agrupados conforme á seguinte proporción
adulta/o – neno, previa autorización de inspección.

Art. 3 Calendario e horarios
1.

O horario ofertado é de 7:30 a 21:00, de luns a venres. A Dirección do Centro poderá

modificar o horario segundo as necesidades existentes.
1. Establécese como horario de visita ás instalacións de 10:30 – 11:30 e pola tarde 17:30
– 18:30.
2. Non se entregarán nenos/as nin se recollerán entre as 12:30 – 13:30, para respectar o
horario de comidas.
3. Respectarase na medida do posible o horario de sesta e as actividades conxuntas das
aulas.
4. O curso escolar comprenderá do 1 de setembro ao 31 de agosto de cada ano natural.
5. Os días 24 e 31 de decembro, e 5 de xaneiro a escola permanecerá aberta ata as
13:30 horas.
6. Durante os meses de verán a escola permanecerá aberta, a excepción da última
quincena de agosto.
7. Os modelos de xornada das aulas (1-2 anos, 2-3 anos) están impresos nas aulas á
vista dos usuarios. Tamén se dan a coñecer nas reunións que se realizarán no mes de
setembro entre titoras e pais de cada aula.

Art. 4 Normas de alimentación
1. Os nenos/as que teñan que tomar o almorzo na escola, este será dado nas primeiras
horas da mañá e traerase da casa.
2. A media mañá, a todos os nenos/as se lles ofrece un suplemento alimenticio que
traerán da casa.
3. A escola dispón de servizo de comedor para todos os nenos/as. O horario de comedor
será de 12:30h a 13:30h (polo que nesta hora non se entregarán nin recollerán
nenos/as).
4. Os nenas/os que habitualmente non queden a comer deberán avisar antes das 11:00h
da mañá se algún día solicitan este servizo.
5. Todas/os as/os nenas/os que acoden ao centro deberán deixar constancia no mesmo
(comunicándoo oralmente e por escrito no informe ou entrevista inicial) de calquera
posible alerxia. No caso de nenos/as con necesidade de dietas especiais deberán
presentar informe médico que o xustifique.
6. O centro publicará no taboleiro de anuncios da Escola Infantil unha relación mensual
dos menús previstos, os cales procurarán proporcionar unha dieta sana, equilibrada e
axeitada ás idades dos alumnos/as.

Art. 5 Normas de convivencia e funcionamento.
1. Recomendamos o cumprimento dos horarios de entrada e saída que os pais estipulen
para os alumnos, así como a puntualidade, co fin de poder dar comezo ás actividades
cun grupo de alumnos considerable en canto a número se refire e á hora programada.
2. É importante que traian roupa cómoda para que se sintan ben e facilitar a súa
mobilidade.
3. Se varía a persoa ou persoas que veñen habitualmente recoller ao neno, será
preceptivo informar dando os datos da mesma e copia do DNI, se non se notificara
non se entregará o neno por razóns de seguridade.
4. No caso de que algún neno/a teña a problemática de separación dos pais ou mal
entendemento por parte de ambos, non se lle negará a entrega do neno/a a ningunha
das partes, a menos que exista sentencia dun xuíz en contra (documentación que se
nos deberá facilitar).
5. Estableceranse unhas horas de Titoría para cada grupo de alumnos. A cita para as
titorías solicitarase previamente.
6. Notificaráselles aos pais a través dunha reunión ao principio de curso o material
didáctico a utilizar polos alumnos durante o curso escolar, para que poidan adquirilo
previamente, coa suficiente antelación ao inicio do programa de actividades.
7. O período de adaptación durará alomenos unha semana, esta primeira semana non
se cobrará as familias. Se por calquera motivo o neno/a non se adaptara neste prazo,
as educadoras poderán establecer tempo adicional; tanto en horario como en
permanencia na escola.

Art. 6 Forma de pago
1. O pago dos servizos da EI, será por domiciliación bancaria. Este realizarase nos
primeiros quince días de cada mes e tarificaranse a mes vencido.
2. Os pais recibirán un recibo mensual onde irá reflexado os diferentes servizos do que
fai uso cada neno/na, unha copia quedará para os pais en conformidade realizaron o
pago e outra para o Centro, de maneira que quedará arquivado para o noso control
interno.
3. As tarifas poderán axustarse ao inicio de cada ano escolar, é dicir,

no mes de

setembro.

Art. 7 Xeral
1. A matriculación na Escola Infantil Vila do Arenteiro supón a total aceptación da
normativa e normas do Regulamento do Réxime Interior (RRI).
2. A normativa pode sufrir modificacións co fin de mellorar os servizos da escola infantil,
os cales serán informados por escrito.
3. A Escola Infantil Vila do Arenteiro non se fai responsable da perda ou rotura de
obxectos, xoguetes de valor (pulseras, aneis, pendentes, etc.) que os nenos leven ao
centro.
4. A Escola Infantil está inscrita na Axencia Española de Protección de Datos LOPD Lei
15/1999 do 13 de decembro, polo tanto ten dereito ao acceso, rectificación,
cancelación e oposición ao tratamento de datos ante o responsable do ficheiro: Escola
Infantil Vila do Arenteiro, Corzos nº 6 de O Carballiño 32500 – Ourense.
5. A Escola Infantil Vila do Arenteiro está dada de alta como Escola Infantil na Consellería
de Política Social da Comunidade Autónoma de Galicia como centro autorizado.
6. A escola infantil dispón de cámaras de vídeo gravación 24 h. Para uso do Centro.

DECLARACIÓNS
Firma Pai/Nai/Titor:

 Fun informado/a das tarifas vixentes para o vindeiro curso
escolar.
 Leín e acepto a normativa enriba indicada e son consciente
da existencia de Regulamento de Réxime Interior (RRI) e que
está á disposición de todos os usuarios da Escola Infantil Vila do
Arenteiro.

Firmado Pai/Nai/Titor
_____________________

