Funcionament KINDER
Horari i calendari
1. El centre romandrà obert des de les 7:30h del matí fins a les 18h de setembre a juliol. A l’agost
obrirà la primera i última setmanes.
2. S’organitzen casals per Nadal, Setmana Santa i agost oberts a altres nens i nenes sempre i
quan hi hagi places lliures tenint preferència els nens i nenes del centre en horari de 8 a 17h.
Entrada i sortida
1. Es demana puntualitat tant a l’entrada al centre com a la sortida
2. Passat el quart d’hora es considera una hora extra de matiners o de bona tarda
3. No es confiarà cap nen a una persona desconeguda sense tenir-ne avís previ o sense
autorització per escrit. Es demanarà el DNI a la persona que reculli al nen/a i no sigui l’habitual.
Assistència
1. Per a una correcta organització, en el cas dels nens i nenes que vinguin uns dies fixos a la
setmana, aquests no podran canviar-se per uns altres. S’hauran de respectar durant tot el curs.
2. En cas de necessitar assistir al centre un altre dia diferent als estipulats s’haurà d’abonar
aquest dia com a extra.
3. No es podran recuperar els dies que el nen o nena hagi faltat al centre, independentment del
motiu, en setmanes posteriors.
4. La no assistència, pel motiu que sigui, no exclou del pagament íntegre de la mensualitat.
Vestimenta
1. A partir d’un any, tots els nens portaran posada diàriament la bata del centre així com
l’uniforme.
2. Es recomana que no duguin objectes de valor com cadenes, medalles, braçalets, etc. per tal
d’evitar possibles accidents o pèrdues.
3. Totes les peces de roba de l’alumne (jerseis, abrics, xandalls, barrets, guants...) hauran d’estar
visiblement marcats amb nom i cognoms i amb lletra clara. El centre no es fa responsable de la
pèrdua de qualsevol peça de roba sense etiquetar.
4. Preguem que la roba dels menuts no portin botons ni tirants, ni petos que dificultin la nostra
feina.
Alimentació
1. Les estones de menjar es consideren moments especials educatius i de trobada social, per
tant és important afavorir els hàbits d’autonomia personal, la comunicació i la relació amb la
resta de companys.
2. El centre disposa de cuina pròpia i els menús estan controlats i dissenyats per a cada una de
les edats dels infants. El menú de cada mes es pot descarregar des del web del centre
(www.kinder.cat).
3. Dietes especials: es podran elaborar menús especials astringents, laxants, celíacs o per als
al·lèrgics en tots aquells casos que ho necessitin de manera esporàdica o continuada. Cal
notificar- ho amb antel.lació.
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4. Si un nen o nena pateix alguna al·lèrgia s’haurà de fer constar per escrit en el full d’alta.
5. L’horari de dinar pels nens i nenes és a les 12:00h i el berenar a les 15:30h aproximadament.
6. Durant els dinars i berenars, els nens són acompanyats i vigilats per les seves educadores.
Comunicació amb els pares
1. Diàriament s’entregarà als pares un informe per escrit a l’agenda on s’indicaran aspectes del
menjar, son, defecacions, canvis detectats, etc.
2. Periòdicament les educadores es reuniran amb els pares i mares per posar en comú aspectes
de l’evolució i aprenentatge del nen o nena.
3. L’activitat diària es comunicarà en un grup de whatsapp on només podran participar les
mestres del centre. Es tracta d’un canal de comunicació purament informatiu.
Salut
1. En el cas que, durant l’horari escolar s’hagi d’administrar algun medicament us preguem una
autorització per escrit, la recepta mèdica i que els medicaments estiguin marcats a l’envàs amb
el nom, la dosi i l’hora.
2. En cas de malalties contagioses com varicel·la, conjuntivitis, gastroenteritis, etc. els nens
hauran de quedar-se a casa fins que el pediatra els doni l’alta, això permetrà evitar possibles
contagis dins del centre.
3. Cal que els pares comuniquin urgentment al centre qualsevol d’aquestes malalties
detectades en els fills, per tal de minimitzar el contagi.
4. Si s’observa alguna indisposició en els nens com: febre, vòmits, dolors, etc. avisarem als pares
perquè passin a recollir-los. No administrarem cap medicament sense autorització.
5. En cas d’urgència que requereixi atenció mèdica immediata s’avisarà als pares i
s’acompanyarà al nen/a al centre d’atenció primària (CAP) més proper.
Gestions administratives
Alta al centre
1. Per tal de donar d’alta un nen o nena al centre s’haurà d’abonar una quantitat inicial que
cobreix despeses de material, reserva de plaça i pòlissa.
2. Aquest import no es retornarà un cop fet efectiu
3. L’alta al centre es podrà fer en qualsevol moment de l’any sempre i quan hi hagi places
disponibles
Baixes
1. Les baixes es faran abans del dia 20 del mes en curs.
2. El fet de no fer efectiva una mensualitat s’entén com a baixa de l’infant.
Mensualitats
1. Es cobraran les mensualitats per domiciliació bancària entre els dies 1 a 5 de cada mes
2. Els rebuts retornats portaran un increment segons les despeses del banc
3. Les faltes d’assistència independentment del motiu no exclouen el pagament de cap rebut
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4. Es descomptaran les dietes de la quota mensual a partir del cinquè dia consecutiu d’absència
de l’infant sempre i quan es sol.liciti a Direcció mitjançant un correu a
kindersantcugat@gmail.com
5. El curs consta d’un total d’11 quotes: del setembre al juliol.
DOCUMENTS QUE CAL PORTAR PER A L’ALTA AL CENTRE
Una vegada decidida l’alta al centre del nen o nena és indispensable que s’omplin el fulls d’alta
i es porti la següent documentació:
• Sis fotografies carnet
• Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal
• Fotocòpia del Llibre de Família
• Fotocòpia de la cartilla de vacunes
• Certificat mèdic del pediatra que porta el nen o nena
• Fotocòpia de la targeta sanitària
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ACCEPTACIÓ NORMATIVA
En efectuar aquesta alta, jo __________________________ amb DNI __________ accepto les
condicions d’aquest centre, acceptant les normes de règim intern establertes per la Direcció,
dirigides al desenvolupament del nen/a i al bon funcionament del centre.
Accepto així mateix el compromís del pagament de les quotes íntegres de setembre a juliol
malgrat la falta d’assistència al centre.

Signat (Pare/mare o tutor legal):

A _________________, el _____ de _________________ de 20 ___
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FULL D’ALTA
Data d’alta ………………………………………………….
Nom i cognoms …………………………………………..
Data de naixement ……………………………………...
Adreça …………………………………………………..........................................
Ciutat - C.P. ....................................
Província ..............................
Nom i cognoms del pare/mare/tutor ………………………………………………….
Professió ………………………………………………….......................
Nom i cognoms del pare/mare/tutor ……………………………………………..
Professió …………………………………………………......................
Mòbil pare/mare/tutor .........................................
Telf. Feina ...................................
Mòbil pare/mare/tutor .........................................
Telf. Feina ....................................
Adreça electrònica …………………………………………………………………………………………
o Viu amb la mare i el pare
o Viu amb el pare
o Viu amb la mare
Altres situacions familiars .........................................
Nombre de germans .........................................
Llengua principal ……………………………….. Segona llengua ……………………………….

Telèfon d’urgències nº1………………………………………………….
Telèfon d’urgències nº2 …………………………………………........
Telèfon d’urgències nº3 …………………………………….............
Persones autoritzades per a recollir el nen/a
Nom i cognoms ............................................... DNI.....................................................
Nom i cognoms ............................................... DNI.....................................................
Nom i cognoms ............................................... DNI.....................................................
Enfermetats, al.lèrgies, tractaments, medicació, etc.
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................

PAGAMENT
Farem el pagament mensual: odomiciliació /o efectiu /o tiquet /o transferència
Dades bancàries
Nom de la caixa o banc ..........................................................................................
Nº compte IBAN ……………………………………………………………..……………………………………
Titular del compte ....................................................... DNI ...................................
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CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el disposat a la Llei Orgaànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal,
al RD 1720/2007 de 21 de desembre i (UE) Reglament General de Protecció de Dades Personals
679/2016, AUTORITZA A DIVERAPREN, S.L (en endavant KINDER), amb C.I.F. no B65555914 i domiciliat
al C/ Vallseca 130, 08195, Sant Cugat, Barcelona, a recollir les dades del formulari d’alta amb les següents
finalitats:
a)

La gestió de l’ingrès i alta dels alumnes al centre, per a la realització d’activitats escolars i
extraescolars, per al cobrament de mensualitats a pares i tutors, i en general per a gestions
administratives pròpies de l’activitat.
b) El número mòbil facilitat serà incorporat al fitxer de “GRUPS WHATSAPP”, amb la finalitat d’establir
un canal de comunicació del centre amb els pares.
AUTORITZA A DIVERAPREN, S.L. a la recollida d’imatges de l’alumne/a, amb la finalitat d’imprimir-les i
penjar-les al centre i de publicar-les a l’aplicació de Kinder on accedirà mitjançant una contrassenya,
personal i intransferible. Se l’informa que aquestes imatges seran incloses al fitxer “IMATGES
ALUMNES”, recollit al Registre d’Activitats de tractament de l’entitat.
DIVERAPREN, S.L. l’informa que les dades que ens ha proporcionat al formulari d’alta formaran part del
fitxer “GESTIÓ ESCOLAR”, degudament protegit i inclòs al Registre d’Activitats de Tractament de KINDER.
KINDER l’informa que les dades de caràcter personal incorporades als fitxers podran ser cedides a la
Conselleria d’Educació, Administració Tributària, Bancs/caixes d’Estalvis i Entitats Asseguradores,
Entitats Sanitàries, sempre i quan aquestes cessions es realitzin per a les mateixes finalitats que les
establertes al paaràgraf anterior, o per a complir amb les obligacions imposades per altres legislacions
o administracions públiques competents.
Així mateix, podran ser cedides a Proveïdors que precisin accedir a les seves dades per a la prestació de
serveis que DIVERAPREN, S.L. hagi contractat, i amb qui té subscrits els contractes de confidencialitat i
de tractament de dades personals necessàries i exigides per la normativa per a protegir la seva privacitat.
KINDER no realitzarà cap altra cessió de les seves dades personals sense la seva autorització.
Les seves dades es mantindran en aquests fitxers mentres duri la relació comercial, i, un cop finalitzada
aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En
aquest supòsit, es tractaran tan sols als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions
legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o,
alternativament, anonimitzades.
Vostè podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accès, rectificació, cancel.lació, oposició, limitació i
portabilitat, així com la revocació del consentiment otorgat pel tractament de les dades personals i dels
seus fills, enviant a KINDER una carta degudament signada on constin clarament les dades de contacte,
la qual haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.
Signat (Pare/mare o tutor legal):
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HÀBITS
1. ALIMENTACIÓ
Aliments que no pren:
Triturat o trossets:
Esmorzar:
Altres:

2. DESCANS
Xumet:
Horari habitual a casa:
S’adorm sol?
Ritual per dormir:

3. HIGIENE
Autonomia:
Bolquers:
Orinal:
Control esfínters:

4. ALTRES
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AUTORITZACIÓ ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

El pare/mare/tutor ___________________________________ amb DNI _______________,
autoritza a les educadores de Kinder a administrar un antitèrmic (Apiretal o Dalsy) amb la
següent dosi ____________ al seu fill/a ______________________________ només en cas de
febre superior als 38,5oC de temperatura i si no ha estat possible localitzar els pares.

Signat,
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ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’Ordre de Domiciliació, Vostè autoritza
DIVERAPREN, S.L. a enviar ordres a la seva entitat financera per a carregar en el seu compte i a
la seva entitat financera per a efectuar càrrecs en el seu compte d’acord amb les ordres de
DIVERAPREN, S.L. amb CIF B65555914.
Vostè no té dret a que la seva entitat li reemborsi l’import una vegada s’hagi realitzat el càrrec
al seu compte, però té dret a sol.licitar a la seva entitat financera que no carregui en el seu
compte fins a la data de venciment per al cobrament del càrrec.
Si us plau, ompli tots els espais.
Identificació de l’ordre (a omplir pel creditor)
Referència de l’ordre de domiciliació: (màxim de 35 caracters)
___________________________________
Respecte al contracte:

________________________________________________________________

Tipus de pagament:

Pagament únic

(Només un tipus)

o

O pagament periòdic

(Una sola vegada)

(Diversos pagaments recurrents)

Identificació del deutor (a omplir pel deutor)
El seu nom:

______________________________________________________________________

(màxim de 70 caracters)

La seva adreça:

______________________________________________________________________

(máximo de 70 caracteres)

Codi postal:

__________

Ciutat:

__________________________________

País

______________________________________________________

( el número IBAN i el BIC s’ informen als seus extractes de compte)

Su número de cuenta (IBAN):

________________________________________________________

SWIFT BIC:

________________________________________________________

(BIC, maximum 11 characters, not mandatory in Belgium)

Data:

____/ ____/ ________

Localitat:

_______________________________

Nom:

_______________________________

Nom1:

_______________________________

Signatura(es)

1

Si dues signatures són necessàries pel compte indicat, aquest manament també requereix les mateixes signatures.

El deutor (no l’acreedor) ha de proporcionar una còpia d’aquest manament al seu banc.
Si us plau torni aquest document original a l’acreedor.
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