Escoleta d’estiu 2011

SON SERVERA
Nins i nines
nascuts entre
2003 i 2007

CALA MILLOR
Nins i nines
nascuts entre 1999
(o que facin
primària) i 2007

INSCRIPCIONS:
del 16 al 19 de MAIG de 9.00 a 13.00 h. a les
ESCOLES VELLES
dia 16 de MAIG de 17.00 a 19.00 h. al
CENTRE CÍVIC

PREU PER TORN
120 €

+ INFO 971 56 79 51
educacio@ajsonservera.net

CALA MILLOR
NINS i NINES NASCUTS ENTRE 1999
(o que facin primària) i 2007
PRIMER TORN: de l’ 1 al 29 de juliol.
SEGON TORN: de l’ 1 al 30 d’agost.

HORARI: de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 h.

LLOC: ESCOLA DE NA PENYAL
Nins/es del 2007 i 2006  escoleta petita
Nins/es des de 2005  escola gran

PREU PER TORN:
120 €
+ 5 € per MATERIAL que s’hauran d’abonar en
el moment de formalitzar la matrícula
* El preu inclou dues excursions. Es
realitzaran dues excursions extraordinàries
que es pagaran a part

Per aquelles famílies que necessitin un horari
complementari a l’escoleta, s’ofereix, un servei
a partir de les 6.45 h. i fins les 15.00 h.
Consultau les condicions a l’hora de la matrícula

SON SERVERA
NINS i NINES NASCUTS ENTRE
2003 i 2007

PRIMER TORN: de l’ 1 al 29 de juliol
SEGON TORN: de l’ 1 al 30 d’agost
HORARI: de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 h.

LLOC: ESCOLES VELLES

PREU PER TORN:
120 €
+ 5 € per MATERIAL que s’hauran d’abonar en
el moment de formalitzar la matrícula
* El preu inclou dues excursions. Es
realitzaran dues excursions extraordinàries
que es pagaran a part

Per aquelles famílies que necessitin un horari
complementari a l’escoleta, s’ofereix, un servei
a partir de les 6.45 h. i fins les 15.00 h.
Consultau les condicions a l’hora de la matrícula

IMPORTANT!!
Excepte si són familiars (fills, nets, nebots) cada
persona podrà formalitzar un màxim de 3
matrícules (família inclosa).
Recordau que les places són limitades. En cas
d’excés de matrícula s’aplicaran els criteris de
selecció següents:
1. Estar empadronat al municipi de Son
Servera
2. Ordre d’inscripció.
3. Necessitats socioeducatives especials.
És important fer la inscripció en el termini de
matrícula.
El sobre amb la matrícula correctament
emplenada, i tota la documentació, s’ha de
retornar entre el dia 19 de maig i el dia 7 de juny.
La matrícula no es considera formalitzada si no
s’ha realitzat l’ ingrés bancari.
D’acord amb les ordenances municipals una
vegada iniciada l’activitat no es podran fer
devolucions de les quotes.
A efectes del nombre d’inscripció, només podem
matricular-vos en l’horari previst. VOS PREGAM
QUE EL RESPECTEU.
Per motiu d’organització es podran fer variacions
en l’estructura de l’ escoleta.
Si us podeu acollir a les bonificacions, pregam que ho
comuniqueu en el moment de realitzar la matrícula.
Bonificacions (segons l’ordenança municipal vigent):
-50% a famílies nombroses amb ingressos que no superin els 40.000 € bruts
anuals (presentar fotocòpia carnet de família nombrosa i fotocòpia de la
darrera declaració de la renda)
-100% a nins i nines que acreditin documentalment que reuneixen la
qualificació de minusvalidesa per l’òrgan competent.

Per a més informació:
Serveis Educatius Municipals
971 56 79 51
educacio@ajsonservera.net

