
NORMES DE FUNCIONAMENT ESCOLA D ́ESTIU BENLLOC 2021

1. Es poden inscriure els xiquets/es nascuts i nascudes entre els anys 2009 i

2017, ambdós inclosos.

2. L'horari de l'escola d'estiu serà de les 9:30 h a les 13:30 h Els monitors/es no

es faran càrrec dels xiquets/es fora d ́aquest horari.

3. S'han de respectar els horaris d'entrada a l'escola: hi haurà dos torns

d'entrada, el primer torn a les 9:30 h i el segon a les 10:30 h. Els xiquets/es

del segon torn (10:30 h), encara que arriben abans d'hora, no podran entrar a

l'escola fins que siga l'hora i els monitors/es òbriguen la porta d’entrada.

4. El xiquet/a que estiga malalt/a s'haurà de quedar a casa. Els monitors/res no

dispensaran en cap concepte medicaments.

5. En cas de patir al·lèrgies, malalties cròniques, etc., serà obligatori comunicar-

ho al monitor/a abans de l'inici de l’escola.

6. Els xiquets/es que fan l'activitat de piscina han de portar l'equipament

necessari per a prendre el bany (cal portar gorra i posar-los la protecció solar

a casa els dies que tenen piscina). Si per alguna raó no poden banyar-se,

aniran igualment amb el seu grup a la piscina i romandran fora de l’aigua.

7. És important que les famílies comuniquen el nivell de natació dels seus

fills/es, sobretot si no saben nedar o estan iniciant-se. En el cas que no

sàpiguen nedar, o en sàpiguen poc, hauran de portar “manguitos”.

8. És aconsellable que porten esmorzar i aigua. No es podran portar aliments

per a celebrar aniversaris ni llepolies.

9. Els xiquets/es d'infantil hauran de portar una muda de roba completa (roba

interior, de carrer i calçat).

10.És imprescindible que els pares o tutors estiguen localitzables en tot moment

i que notifiquen qualsevol canvi de domicili o telèfon per poder contactar en

cas d’urgència.

11. Qualsevol mala conducta, per part dels assistents, que afecte la resta de

companys, monitors, espais i materials, podrà ser motiu d'expulsió de

l’escola.

12.Les absències reiterades durant 7 dies consecutius, sense causa justificada,

serà motiu de pèrdua de la plaça que ocupa.


