EDUCACIÓ I CULTURA

NOTA INFORMATIVA
MATRÍCULA ESCOLA MATINERA CURS 2020-2021
Des d'este Ajuntament s'oferix a tots els xiquets i les xiquetes de 3 a 12 anys que assistixen
als centres docents de la població el servici de l'ESCOLA MATINERA des de l'inici del curs,
per a cobrir les necessitats de les famílies que no puguen atendre'ls a primera hora del matí.
Per poder utilitzar el servici REGULARMENT és necessari formalitzar la MATRÍCULA
ESCOLA MATINERA curs 2020-2021 omplint la instància d'INSCRIPCIÓ ESCOLA
MATINERA abans del 5 de setembre de 2020, en l'oficina de registre de l'Ajuntament o a
través de l'oficina virtual: www.albal.es.
Fins al moment, la instància es podia presentar abans de l'inici del curs o quan l'alumne/a
voldria iniciar l'assistència al servici, però, en este curs 2020-2021 a fi de poder organitzar el
servici garantint les mesures d'higiene i seguretat, així com les ràtios d'alumnes a
conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, NO SERÀ POSSIBLE realitzar
la inscripció en el servici una vegada iniciat el curs SENSE LA PRÈVIA CONFIRMACIÓ DE
PLAÇA contactant al telèfon 744.638.022. Així mateix, durant este curs 2020-2021, NO
SERÀ POSSIBLE la utilització del servici OCASIONALMENT a través de l'entrega del
“tiquet”, no obstant això, si alguna família tinguera tiquets per utilitzar del curs anterior, podrà
utilitzar-los PRÈVIA CONFIRMACIÓ DE PLAÇA contactant al telèfon 744.638.022.
El PAGAMENT es realitzarà per cobrament domiciliat en el compte bancari indicat en la
sol·licitud de matrícula, d'acord amb els següents preus públics:




1 xiquet/a: 20 euros/mes
2 germans/es: 30 euros/mes
3 germans/es:40 euros/mes

La BAIXA del servici es presentarà per mitjà d'instància en l'oficina de registre de
l'Ajuntament o a través de l'oficina virtual: www.albal.es, abans del dia 5 del mes en curs.
(Mentres no se sol·licite la baixa formalment es continuaran girant els rebuts).
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