ESCOLA D’ ESTIU JUNY - JULIOL 2020
Benvolguts pares i mares,
Un any més l’Ajuntament de Constantí vol oferir la possibilitat que els
infants puguin assistir a l’escola d’estiu que es duu a terme a la Llar
d’Infants Gugu, durant el mes de juny y juliol.
La llar romandrà oberta de 7:45 a 15 hores del matí




Horari d’entrada: de 7:45 a 9 hores
Horari de sortida: de 12 a 13 hores
Horari de menjador: de 12 a 15 hores

Heu d’inscriure als vostres fills per setmanes senceres, per tant us
demanem que marqueu les opcions corresponents en el full adjunt i
el porteu a la llar d’infants amb el justificant de pagament abans del
dia 26 de juny.
El número de compte és el següent:
ES16 2100 0624 01 0200013595
Heu d’especificar en el justificant el nom del nen/a i “escola
d’estiu”.
Preus escola d’estiu per setmanes:
Empadronats al municipi:
Servei prestat
Servei escolar de 7.45 a 13
h.
Servei menjador de 13 a 15
h.

Setmana de 5 dies
hàbils
28,90 € setmanals

Setmana 4 dies
hàbils
23,20 € setmanals

31,20 € setmanals

25 € setmanals

Setmana de 5 dies
hàbils
31,20 € setmanals

Setmana 4 dies
hàbils
25 € setmanals

33,35 € setmanals

26,70 € setmanals

No empadronats al municipi:
Servei prestat
Servei escolar de 7.45 a 13
h.
Servei menjador de 13 a 15
h.
Atentament,
Isabel Andreu
Directora

En/Na_____________________________________________ com a
pare/mare del nen/a_______________________________________
comunico que durant el mes de juny i de juliol:








del
del
del
del
del
del

22 de juny a 26 de juny servei de menjador:
29 de juny al 3 de juliol servei de menjador:
6 al 10 de juliol
servei de menjador:
13 al 17 de juliol
servei de menjador:
20 al 24 de juliol
servei de menjador:
27 al 31 de juliol
servei de menjador:








SI
SI
SI
SI
SI
SI








NO
NO
NO
NO
NO
NO

Acceptant les normes de la Llar d’infants, si no porto al meu fill durant les
setmanes indicades dalt, no podré exigir el reintegrament de la quota.



EN CAS DE SER ALUMNES QUE NO ESTAN ACTUALMENT
MATRICULATS A LA LLAR D’INFANTS HAURAN D’ABORAN
L’IMPORT DE 18€ CORRESPONENTS A L’ASSEGURANÇA

Signatura del pare o mare
Constantí,

de

de 2020

