INFORMACIÓ GENERAL
CALENDARI


El periode general d’inscripció comença el 16 de setembre de 2019. La inscripció s’ha de fer a la secretaria de l’Escola Marillac (c/Sicilia 249). Cal presentar el
full d’inscripció degudament complimentat que trobareu a la página web o que
podreu demanar a la recepció de l’escola. Cl complimentar un full per activitat.



Les activitats extraescolars del curs 2019-2020 començaran el 1 d’octubre de
2019 i finalitzaran el 28 de maig de 2020.



En el cas de pluja, quan l’activitat sigui a l’exterior, els nens i nenes d’infantil i
primària passaran al servei de ludoteca.

MATRÍCULA I QUOTES


La matrícula a les activitats extraescolars té un cost únic de 25 € que es carregarà juntament amb el rebut de la primera mensualitat d’octubre o del mes
que correspongui a l’alta.



El cost total de l’activitat es divideix en 5 pagaments que es cobren cada dos
mesos. El primer pagament inclou també el valor de la matrícula.



Qualsevol persona del barri, amic o conegut pot participar a les activitats extraescolars de l’Escola Marillac. En aquest cas els pagaments es faran en efectiu, sempre entre els dies 1 i 5 de cada mes, a la secretaria del centre (c/Sicilia
249). El cost de la matrícula per a persones alienes a la comunitat de l’Escola
Marillac serà de 30 €.

ALTES I BAIXES


Les baixes s’hauran de comunicar a secretaria abans del dia 15 del mes anterior. Caldrà signar el paper de baixa per a que sigui efectiva.



Les altes es podran fer en qualsevol moment del curs escolar sempre i quan hi
hagi places disponibles.



Es suprimiran aquelles activitats o grups que no arribin a un nombre mínim
d’inscrits.



En el cas de l’activitat de piscina, la formació de grups es realitzarà per rigorós
ordre d’inscripció. Una vegada es tanqui un grup, s’obrirà llista d’espera fins a
completar-ne el següent.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES


La coordinadora de les activitats extraescolars és na Isabel Giménez.



Horari d’atenció als pares i mares: dimarts de 17:00 a 17:45.



Tel. 934 578 848

