CENTRES DE REFORÇ EDUCATIU DE CALVIÀ (CREC) CURS 2019-2020
PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ I ADJUDICACIÓ DE PLAÇA EN EL SERVEI D'HIVERN
Inici del procediment
El procediment s'inicia en el moment en el qual la persona que vol sol·licitar una plaça acudeix al
Centre de Reforç Educatiu (CREC) a concertar la data de l'entrevista inicial amb el/la tutor/a
del CREC. (Aquest dia es pot recollir el full d'inscripció)
Una vegada concertada l'entrevista inicial es considera feta la preinscripció.
LES ENTREVISTES ES CONCERTARAN PER RIGORÓS ORDRE D'ARRIBADA.
LA PREINSCRIPCIÓ S'HA DE FER DE FORMA PRESENCIAL, NO ES POT FER TELEFÒNICAMENT.

Qui pot fer la preinscripció
El pare, mare o tutor/a de l'alumne/a.
En el cas de no poder acudir personalment a concertar l'entrevista inicial amb el tutor/a del CREC, es pot autoritzar una
persona major d'edat a fer el tràmit, en un full d'autorització en el qual han de constar les següents dades: Nom,
llinatges, DNI i signatura de la persona que autoritza a fer el tràmit (pare, mare o tutor/a) i nom, llinatges i DNI de la
persona autoritzada.
NOMÉS ES POT FER UNA PREINSCRIPCIÓ PER PERSONA, LLEVAT QUE ES PREINSCRIGUIN GERMANS.

Termini ordinari i lloc i horari per fer la preinscripció
S'inicia dia 17 de setembre i finalitza dia 30 de setembre, en horari de 9 a 14 hores.

La preinscripció s'ha de fer en el centre en el qual es vol demanar plaça.
LA PREINSCRIPCIÓ NO GARANTEIX L'ADJUDICACIÓ D'UNA PLAÇA EN EL SERVEI D'HIVERN
La preinscripció s'ha de fer d'acord amb el següent calendari:

CREC

Dia 16

Dia 17

Dia 18

Dia 19

Dia 20

SON FERRER

-

1r. ESO

2n. ESO

3r. ESO

4t. ESO

BENDINAT

-

-

-

1r. ESO

2n. ESO

CREC

De dia 23 a dia 30 de setembre

SON FERRER

Qualsevol curs

BENDINAT

Qualsevol curs

STA.PONÇA

Qualsevol curs

PEGUERA

Qualsevol curs

Els dies 17, 18, 19 i 20 també es poden preinscriure germans d'altres cursos, si n'és el cas.
Formalització de la inscripció i adjudicació de la plaça

Per formalitzar la inscripció i, per tant, perquè es pugui adjudicar la plaça sol·licitada, el pare, mare o
tutor/a de l'alumne/a ha d'acudir a l'entrevista concertada amb el tutor/a del CREC, que li
lliurarà el resguard d'inscripció i adjudicació de la plaça, si n'és el cas.
Documentació necessària per fer la inscripció
El dia de l'entrevista amb el/la tutor/a del CREC, el pare, mare o tutor/a de l'alumne/a ha de dur la següent
documentació:
- Fitxa d'inscripció emplenada.
- Fotografia de l'alumne mida carnet.
- Fotocòpia de les darreres notes.
- Ordre de domiciliació bancària (en el cas de voler domiciliar el pagament de la quota del preu públic; si el
pagament ja està domiciliat del curs anterior no és necessari).

C/ Julià Bujosa Sans, batle, .07184 Calvià. Illes Balears
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