LA BALCA
Centre Educatiu
Municipal de Banyoles
Plaça Xesco Boix
17820 Banyoles
Tel 972 57 35 36

A/e: labalca@ajbanyoles.org

CALENDARI I DOCUMENTS PER A LA MATRICULACIÓ
Per a formalitzar la matrícula les famílies hauran de portar a La Balca, dintre del termini de
matriculació:

3 fotografies mida carnet de l’infant

Fotocòpia de la tarja sanitària de l’infant

Fotocòpia del llibre de vacunes de l’infant o certificat equivalent

Còpia del pagament de la transferència bancària de l’import de la matrícula
L’import de la matrícula és de: 171,00€

Fotocopia del núm. de compte corrent per a la domiciliació de rebuts
mensuals.

Autorització domiciliació de rebuts (a l’escola, en el moment de formalitzar
la matricula)

PAGAMENT
El pagament de la matrícula s’efectuarà mitjançant una butlleta de pagament que contindrà
un codi de barres en qualsevol caixer automàtic de les oficines de La Caixa o mitjançant la
línia oberta. La butlleta de pagament la podeu imprimir des del blog d’educació
http://educacio.banyoles.cat i també la podeu recollir a la Secretaria de
l’Ajuntament o a La Balca.
Podeu consultar tota la informació sobre la bonificació dels preus públics de la
Balca al Blog d’educació i presentar la sol·licitud durant el mes de juny.
La matriculació dels infants admesos es formalitzarà a La Balca – Centre Educatiu Municipal
de Banyoles, Plaça Xesco Boix, s/n en els següents horaris:
HORARI MATRICULACIÓ
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Dilluns

3 de juny

4 de juny

5 de juny

6 de juny

10 de juny

10 a 2

10 a 2

10 a 2

10 a 2

4a6

4a6

Matí
Tarda

4a6

PÈRDUA DE PLAÇA:

Seguint el calendari del procés de preinscripció i matriculació
establert, l’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considerarà que
renuncia a la plaça adjudicada. Per a cobrir la plaça vacant s’utilitzarà la llista d’espera.

FUNCIONAMENT LLISTA D’ESPERA
Denominem llista d’espera a la llista d’infants baremada durant el procés de preinscripció als
quals no s’ha assignat plaça. Hi haurà una llista pels infants de primer any i una altra llista
pels infants de segon any.
Les vacants que es produeixin, ja sigui durant el procés de matrícula o bé durant el curs
escolar, s’oferiran per ordre als infants de la llista baremada segons l’any de naixement de la
plaça vacant.
Procediment:

Es farà un màxim de 5 trucades telefòniques per localitzar els pares i oferir la plaça.
En el cas d’existir contestador es deixarà missatge.

Hi haurà un termini de 24 hores per a respondre a l’oferta de la plaça.

Si no s’ha donat resposta durant aquest termini, s’entendrà que es desestima la
plaça. I s’iniciarà el procediment amb el següent infant de la llista d’espera.

En el cas de resposta afirmativa, es marcarà conjuntament amb direcció el termini
per a formalitzar la matrícula al centre.

