Memòria Escola Matinera
Curs escolar 2011/2012
Continguts mínims de la memòria del programa d’obertura als centres públics
d’Educació Infantil, Educació Primària i/o Educació especial en horari no lectiu els
matins abans de començar la jornada escolar (escola matinera).
La memòria anual del servei d’escola matinera que s’ha d’enviar a la Direcció General
de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives ha de contenir, com a mínim,
els apartats següents:
1) Grau d’assoliment dels objectius proposats a la programació. Principals
causes del no assoliment.
2) Avaluació de les activitats desenvolupades. Incidències sorgides durant la
realització de les esmentades activitats.
3) Valoració dels recursos humans dedicats al servei. Descripció de les tasques
duites a terme pel voluntariat educatiu, si escau.
4) Anàlisi dels recursos materials i espacials destinats al programa.
5) Grau d’implicació del centre, de les famílies i dels infants en el projecte
desenvolupat.
6) Memòria econòmica: breu descripció de les despeses derivades de la
implantació del servei, adjuntant fotocòpies acarades de les factures oficials
abonades. Valoració dels recursos econòmics assignats per Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.
7) Propostes de millora.
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PROGRAMA D’ESCOLA MATINERA PER AL CURS 2012/2013
Un any més s’obre el termini per sol·licitar per al curs 2012/2013 l’obertura dels
centres al matí amb el programa anomenat escola matinera.
L'objectiu d'aquest programa és oferir un servei als pares i mares i, alhora,
potenciar l'ús de les instal·lacions i dels recursos dels centres educatius, en horari no
lectiu abans de començar la jornada escolar, amb la realització d'activitats de
caràcter cultural, esportiu, artístic i/o d'estudi, dirigides als alumnes.
Hi poden participar tots els centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària i
d’educació especial.
§ Tots aquells centres que desitgin sol·licitar el programa per al curs escolar
2012/2013 hauran de presentar la següent documentació:
1.
Sol·licitud.
2.
Projecte.
3.
Acreditació de l’aprovació, per part del Consell Escolar, de la
participació del centre en el projecte d’escola matinera.
4.
En cas que alumnat amb necessitats educatives especials faci ús del
programa, s’ha d’indicar aquesta circumstància i s’ha de presentar la
documentació que ho acrediti.

Termini de presentació de sol·licituds: 29 de juny de 2012.
Per a més informació, podeu telefonar a la Direcció General de Planificació i Centres
(tel.: 971 17 65 00 ext. 60716).
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