
INFORMACIÓ RELATIVA A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020/2021

Termini de preinscripció Del 14 de maig al 5 de juny de 2020

Procediment Procés telemàtic mitjançant:
• Cl@ve  
• Codi d’usuari GESTIB o usuari CAIB

Publicació del llistat provisional d’admesos Dia 18 de juny de 2020

Els llistats es publicaran de manera telemàtica a través de la web del Servei d’Escolarització

Presentació de reclamacions Del 19 de juliol al 23 de juliol de 2020

Es realitzarà per mitjans telemàtics.

Publicació del llistat definitiu d'admesos Dia 3 de juliol de 2020

Els llistats es publicaran de manera telemàtica a través del web del Servei d’Escolarització. Per tal de 
confirmar la plaça, el pare, la mare,el tutor o la tutora dels infants inclosos en els llistats definitius 
d’admesos, hauran de formalitzar la matrícula del dia 6 al 17 de juliol de 2020.

Termini de matriculació Del 6 al 17 de juliol de 2020

Procediment En procés. Pròximament més informació.

PLACES OFERTADES

Any de
naixement

Places
creades

Aules en
funcionament

Infants que promocionen Places 
reservades

NESE

Oferta
placesInfants NESE

2020 14 2 0 0 2 12

2019 48 4 13 1 3 31

2018 72 4 47 1 3 21

*  Degut a la situació derivada del COVID-19  el  número de places es pot veure modificat des de  la  Conselleria
d’Educació.
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SERVEIS I PREUS

Horari Servei Preu

7.15 – 13.00 h Servei educatiu 194,15 €

13.00 – 15.30 h Servei de menjador i descans 7,58 € / dia

15.30 – 17.30 h Escola tarda mes complet 41,53 €

15.30 – 17.30 h Escola tarda per dia 5,19 €

Matrícula  anual 50,40 €

Matrícula a partir de febrer 16,99 €

Assegurança mèdica anual 15,60 €

Material escolar anual 31,15 €

CONDICIONS GENERALS

 La quota del servei educatiu inclou el desdejuni i el berenar del matí.

 La quota de l’escola tarda inclou el berenar de la tarda.

 El servei de menjador s’abona per dies emprats i per mes vençut.

 El servei de tarda per dies i per mes s’abona per mes vençut.

 El servei d’escola general és una quota mensual no diària i s’abona a principi de mes.

 L’assegurança mèdica és una quota anual i s’abona en el mes de setembre.

 El material escolar és una quota anual i s’abona en el mes de desembre.

 Les despeses de noves matrícules es paguen una sola vegada quan es fa la matrícula i són a fons perdut.

 Possibilitat de servei d’estiu el mes d’agost (places limitades).

 La matrícula de l’infant al centre compromet el pagament d’11 mensualitats (de setembre a juliol, ambdós

inclosos), tal  i  com  es  recull  a  l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i

realització d’activitats de les escoles d’educació infantils municipals, publicada al BOIB núm. 171 de 21 de

desembre de 2019, i que figura exposada a la pàgina web de l’escola (incaciutat.com/toninaina).
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