COL·LEGI PÚBLIC SON JUNY (Codi: 07004862)
PASSEIG JOAN MAS I MATAS, s/n 07240 - SANT JOAN
TFON./FAX 971526251 E-MAIL: ceipsonjuny@educacio.caib.es

ESCOLARITZACIÓ
CURS 2017/2018
JORNADA PORTES OBERTES
Dijous, dia 27 d'abril, a les 17:00 h
-Benvinguda i explicació general del projecte educatiu.
-Recorregut pels distints espais.

PROCÉS D'ADMISSIÓ
DATES

INFANTIL I PRIMÀRIA

Del 2 al 12 de maig

Presentació de sol·licituds

Trobareu tota la informació a la pàgina de la Conselleria: http://escolaritzacio.caib.es
Resum:
Les sol·licituds es poden fer per tràmit telemàtic o per tràmit presencial.
Si es fa presencial s'ha d'imprimir de la pàgina de la Conselleria la sol·licitud en pdf, emplenar-la i
dur-la al centre amb tota la documentació corresponent; també teniu fulls de sol·licitud a la
secretaria del centre.
Per fer tràmit telemàtic s'ha d'anar a l'adreça http://escolaritzacio.caib.es per omplir la sol·licitud, (hi
ha un manual que explica com s'ha de fer). Es pot fer identificant-se o anònimament. Ja només
queda introduir la informació (nom, llinatges dels pares, de l'alumne/a, etc.). En acabar d'introduir
les dades s'ha d'enviar la sol·licitud, s'ha d'imprimir la sol·licitud generada i entregar-la al centre
escollit en primera opció juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud. Fixau-vos que
s'han de signar les dues pàgines de l'imprès pels dos progenitors o tutors legals.
PROJECTE LINGÜÍSTIC
L'ensenyament de les llengües es fa seguint el Projecte Lingüístic vigent, que preveu l'ensenyament
de la lectoescriptura en llengua catalana i la introducció de la llengua anglesa a partir del curs de 4t
d'Educació Infantil (3 anys).
MATRÍCULA
Documentació per realitzar la matrícula es presentarà al centre entre el 5 i el 16 de juny. A principis
de juny els impresos necessaris estaran penjats a la pàgina web del centre o es podran recollir a
secretaria i en tendreu més informació. La matrícula es formalitzarà entre el 22 i el 27 de juny.
HORARI EQUIP DIRECTIU D'ATENCIÓ ALS PARES

SECRETARIA
DIRECCIÓ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9 – 10
14.30 - 16

14.30 - 16

9 – 10
14.30 – 15:15

11:30 -12:30

12:30 – 13:15

9 – 10

9 – 10

