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MATRÍCULA PER AL CURS 2018/2019 AL CEIP SON JUNY
Se vos informa que el termini per confirmar matrícula per al curs 2018/2019 serà de l'6 al 15
de juny de 2018, durant l'horari de secretaria adjunt.
-Si heu canviat de direcció o número de telèfon. Anotau-ho.
NOM DE L'ALUMNE: ......................................................................................................................................
ADREÇA: .............................................................................................................................................................
TELÈFONS: .............................(fixe).......................................(Mare).................................................(Pare)
ADREÇA ELECTRÒNICA:..................................................(Mare)......................................................(Pare)
-Alumnes si voleu canviar religió o valors socials i cívics., heu de demanar el document a
secretaria o baixar-lo de la pàgina web del centre (escolasonjuny.cat) per poder fer el canvi
amb la matrícula.
-Emplenar, si és el cas, el full de Previsió d'ús dels serveis escolars. (girau el full)
-Entregar una fotocòpia de la targeta mèdica actualitzada, si l'heu canviada.
-Entregar fotocòpia del DNI, si no està entregat o està caducat.
-Resguard de l'ingrés bancari de la quota única, aquest curs es fa 1 únic pagament:
Quota Educació Infantil: 75 euros (inclou material didàctic, fotocòpies, material escolar
(60€) i activitats complementàries (15€) que es realitzaran al llarg del proper curs: teatre,
activitats musicals, ... L’autocar NO està inclòs)
Quota Educació Primària: 115 euros (inclou material didàctic, llibres de consulta,
quadernets d’activitats (60€), fotocòpies, material escolar, agenda escolar (40€) i activitats
complementàries (15€) que es realitzaran al llarg del proper curs: teatre, activitats
musicals, ... L’autocar NO està inclòs). Aquesta quota s'ha d'ingressar al compte de la Caixa:
2100 0771 79 0200034254. Hi ha instruccions.
-Si vos voleu inscriure com a socis de l'APIMA per al proper curs, heu d'entregar la butlleta
d’inscripció i el resguard de l'ingrés bancari de 25 euros (per família) al compte de Bankia:
ES90 2038 3384 1860 0006 6479
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