ANUNCI
OBERTURA PROCÉS EXTRAORDINARI D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER
COBRIR LES PLACES VACANTS A L'ESCOLA INFANTIL SES ORONELLES
DE FERRERIES PER AL CURS 2021-2022
Es fa públic que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 652, de data 19 de
novembre de 2021, s’ha resolt obrir un nou termini de preinscripció i matrícula
a l'Escola Infantil Ses Oronelles de Ferreries per al curs 2021-2022, amb inici
de les classes dia 10 de gener de 2022, d'acord amb l'oferta i calendari
següents:
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Places que s'ofereixen: deu (10) de P1 i deu (10) de P2.
Aquest nombre de places pot variar en cas que s’acceptin noves matrícules
fora de termini, justificades de conformitat amb l’article 8.2 del Reglament de
funcionament intern del centre.
Els nadons no podran optar a aquesta matriculació extraordinària perquè, des
que comença el curs, i sempre en cas que hi hagi places, la seva admissió és
continuada.
Calendari del procés:
Preinscripcions: del 22 al 26 de novembre
Llistes provisionals: 29 de novembre
Reclamacions: 30 de novembre
Resolució de les reclamacions: 2 de desembre
Llistes definitives: 3 de desembre
Matriculació: del 9 al 13 de desembre
L'horari d'admissió i matrícula serà de dilluns a divendres de 13.00 a 14.00 h i
els dimarts també de 14.00 a 16.00 h.
Per a més informació, podeu consultar la cartellera de l’escola o la pàgina web
de l’Ajuntament: www.ajferreries.org. El model de sol·licitud d’escolarització és
a la vostra disposició a les oficines municipals, a l'escoleta i a la pàgina web
municipal.
La batlessa
Joana Febrer Rotger
Signat a Ferreries, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest
document.
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