MATRICULA per al curs 2020-2021
Amb el DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de la Conselleria
d’Educació.
- El procediment d’admissió per al curs 2020-2021, als
ensenyaments d’Educació Infantil, Ed. Primaria, etc…
Es tramitarà de forma electrónica. L’Administració
educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a
aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.
- En el moment de formular la sol·licitud no es requerirá
l’aportació de la documentació acreditativa de les
circumstàncies declarades.
Ara mateix, encara no tenim dates per a la tramitació de la
matrícula, conselleria ja ens avisarà. Però, sí que podem fer una
primera PRE-MATRÍCULA i així podem anar recopilant les dades
necessàries per anar comunicant-nos mitjançant el correu
elèctronic o telèfon. La sol·licitud la facilitarem a través de la
pàgina oficial de Villalonga, facebook i la podeu enviar al correu
de l’Escoleta: escuelainfantillafinestra@yahoo.es.
Remarcar, que es tracta sols d’una PRE-MATRÍCULA, la
MATRÍCULA, será Conselleria, la que ens donarà les dates i les
instruccions per a poder realizar-la.
Així esperem poder anar facilitant el procés de matriculació,
durant aquest estat d’alarma que estem vivint.
Per a qualsevol dubte, podeu telefonar al telèfon de
l’Escoleta La Finestra: 96 2817551 // 672168303
HORARI: de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “LA FINESTRA”
QUI POT ACCEDIR:
L’Escola Infantil La Finestra, és un centre educatiu de primer
cicle, que atén a xiquets entre 0 i 3 anys.
Xiquets nascuts als anys:
 2018 ( 2-3 anys)
 2019 ( 1-2 anys)
 2020 (0-1 anys)
HORARI GENERAL:
Matí:
Entrada: 08:30 a 09:15
Eixida: 12:15 a 12: 30
Vesprada:
Entrada: 15:00 a 15:30
Eixida: 17:00 a 17:30
Horari Menjador: de 12:30 a 13:30 h
Horari per a la migdiada: Serà de 13:30 a 15:00, i per tant, amb
la finaliltat de respectar el descans dels xiquets/etes, no se’ls
podrà arreplegar, excepte en casos justificats i seriosos.

PREUS:
MATRÍCULA: 30€

MENSUALITAT:
 260€/mes ( xiquets 0-1 NO subvencionats)
 230 €/mes ( xiquets 1-2 NO subvencionats)
 Xiquets de 2 a 3, és GRATUIT
NO SUBVENCIONATS: seran aquells xiquets/es, que no hagen
sol·licitat el BO INFANTIL, la qual cosa, també se sol·licitarà, quan
Conselleria marque el període de matricula i ja ens donaran les
instruccions per poder realitzar tots els tràmits; matrícula i Bo
Infantil.
BO INFANTIL: serà la quantitat asignada de subvenció a cada
xiquet, que després haurem de restar a les mensualitats
asignades anteriorment, per obtindre el cost de l’Escoleta.
MENJADOR
 Fins a l’any: 1’50 € /dia ; 30€ mes complet. (S’haurà de
portar el dinar de casa, ja que encara estan introduint-se-li
aliments)
 De 1 a 3 anys: 4€ / dia; 80 €/mes complet.
MATERIAL:
Es pagarà en tres quotes:
- Setembre: 15€
- Desembre: 15€
- Maig: 15€
Els preus poden variar per a l’any vinent.

ESCOLETA LA FINESTRA, VILALLONGA

