
Col.legi Miró S.L.
CURS 2021-2022

Centre concertat pel Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Documentació que hauran de portar per tal de formalitzar la matrícula:
- Fotocòpies:
   1. Llibre de família. Pàgina del nen/a.
   2. Del D.N.I. Del pare o de la mare.
   3. De la cartilla de vacunacions.
   4. De la primera pàgina de la llibreta de la entitat bancària (pel número de compte).
   5. 4 fotografies mida carnet, del nen/a.
   6. Targeta sanitària. (TSI)
- Aquest curs la preinscripció es farà online. El dia de Jornada de Portes Obertes se’ls informarà
detalladament. 

Quotes:
Infantil  i  Primària;  Activitats  complementàries  75  euros  i  4€  d’un  programa  de  Gestió  i
Comunicació família-escola.
Psicòleg 50€  i assegurança escolar 40€ anuals cadascun. Material anual 90€ a Educació Infantil.
Beques menjador.

Horari d´ensenyament reglat i complementari:
De 9 a 13 hores.
De 15 a 17 hores.
Amb la possibilitat d´ampliació horària:
Servei Bon dia. 1 hora 35 euros/mes i mitja hora 25 euros/mes. 3 € hora i 2€ ½ hora.
Activitats extraescolars: 36 euros/mes: música ( piano, guitarra, violí…)  flamenco 38 euros,
Repàs 40 euros. Anglès (amb Wondering) 46 euros.
Ioga, hip-hop, multiesports, robòtica.- 39 euros..
Piscina: 63€ trimestrals.
Menjador: 120 euros/mes. 10 euros/dia.
Comuniqueu si es queda al menjador en el mes de setembre.

Educació Infantil i Primària.
Compra de llibres de text amb descompte, a l´escola entre el 6 i el 9 de setembre.
S’informarà del dia i l’horari de venda. 
Els llibres d´Infantil els hauran de deixar a l´escola en el moment de la compra per tal que les
tutores preparin el curs.

Educació Infantil i Primària.
Xandalls, polos i bates, a Benitosport del Centre Comercial “La Maquinista” .

Reunions d’inici de curs a Eduació Infantil i Primària:
Seran entre el 6 i el 9 de Setembre.
S’informarà del dia i l’hora concrets. 


