MATRÍCULA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
D’ALMENAR
CURS 2019/2020
1.DADES DE L’ALUMNE/A SOL.LICITANT
Cognoms

Nom

Data de naixement

Curs escolar

Nº de germans

Lloc que ocupa

Llengua familiar
2. DADES DEL PARE O REPRESENTANT LEGAL
Cognoms
DNI

Nom
Telèfon

3. DADES DE LA MARE O REPRESENTAT LEGAL
Cognoms
DNI

Nom
Telèfon

4. ALTRES INFORMACIONS

Adreça

Municipi

Nº de Compte IBAN
E-mail
Telèfon de emergència

5. UTILITZACIÓ DE SERVEIS
Tot el curs
Servei “Escola Matinera” de 8,00 a 9,00 hores

Jornada matí de 9,00 a 13,00 hores

Jornada tarda de 15,00 a 18,00 hores

Servei de menjador de 12,00 a 15,00 hores

Puntualment

6. OBSERVACIONS
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

En/na________________________________________________ pare, mare o
tutor del nen/a_____________________________________________ declara
que ha concertat els serveis indicats. Així mateix declara conèixer, acceptar i
complir les normes que regulen l’Escola Bressol Municipal d’Almenar.

Signatura pare,mare o tutor legal

Almenar, ____de____________ de 2019

1.- Formalització de la matrícula: del 19 al 26 de juny de 2019

Per als nens i nenes que ja estiguin matriculats aquest curs,
nomes fa falta portar les 2 fotografies actuals tamany carnet de
l’Infant, en el cas que no hagin modificacions en les dades.

Per a la formalització de la matrícula

serà necessari aportar la

documentació següent:

A) Imprès de concertació dels serveis degudament emplenat.

B) Fotocòpia del primer full del compte corrent.
C) Fotocòpia del carnet de vacunacions de l’infant al corrent.

D) Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social.
E) 2 fotografies actuals tamany carnet de l’infant.

EL DIMECRES DIA 4 DE SETEMBRE A LES 21:00 HORES ES FARÀ
UNA REUNIÓ A L’ESCOLA BRESSOL PER INFORMAR DE L’INICI I
FUNCIONAMENT DEL PRÒXIM CURS.
TENIU ADJUNTADA LA LLISTA DE MATERIAL QUE S’HAURÀ DE
PORTAR EL DIVENDRES DIA 6 DE SETEMBRE.

DURANT AQUEST ESTIU PODEU ANAR A COMPRAR LA BATA I LES
BOSSETES AL SEGÜENT ESTABLIMENT:
-

MERCERIA CORINTO

CURS 2019/2020
QUÈ CAL PORTAR A L’ESCOLA BRESSOL?
o

1 paquet de bolquers

o

1 ampolla gran de colònia infantil

o

4 paquets de tovalloletes humides

o

2 capses de mocadors

o

1 pack de 6 botelles d’aigua gran

o

1 muda de recanvi

o

1 tovallola petita, amb una cinta per penjar.

o

1 pinta

o

1 got o biberó de plàstic per beure aigua

o

La bata de l’escola ( els nens/es de P1 i P2, a les merceries d’Almenar)

o

Les dues bossetes de l’escola (gran-petita)

o

1 fotografia on aparegui l’infant amb la família més propera.

Per als nadons
o

La llet, farinetes i el biberó

o

El xumet, dins una capseta

o

Un llençol , el cobrellit i una manteta

o

Crema de bolquer

Per als que es quedin al menjador:
o

Un llençol , el cobrellit ( el podeu adquirir a les merceries d’Almenar) i
una manteta

o

5 pitets (s’hauran de portar el dilluns, un per cada dia de la setmana)

o

El xumet, dins una capseta ( si el nen/a l’utilitza per dormir)
Tots i cadascun d’aquests objectes hauran d’estar etiquetats o retolats

amb el nom i cognoms del nen/a. Aquests objectes s’hauran de reposar
quan s’acabin, d’altres com la tovallola petita, el llençol, el cobrellit, el
pitet... es retornaran a casa el divendres, i s’hauran de portar nets de nou a
l’Escola Bressol el dilluns.

