CENTRES DE REFORÇ EDUCATIU (CREC): SERVEI D'ESTIU 2019
MODALIDATS
Hi ha dues modalitats de servei d'estiu: 1. Els mesos de juliol i agost

2. El mes de juliol.

INSCRIPCIÓ
Heu d'entregar un full d'inscripció dia 21, 25 o 26 de juny, de 9 a 14 hores, en el CREC al qual voleu
assistir. El full d'inscripció el podeu recollir en qualsevol CREC.
La inscripció no garanteix automàticament una plaça en el servei d'estiu.
Per tant, per tal que pugueu confirmar que se us ha adjudicat la plaça sol·licitada, dia 5 de juliol, a les 9
hores, es publicaran les llistes i horaris dels alumnes admesos a cada CREC.
DOCUMENTACIÓ
A més del full d'inscripció emplenat, heu d'entregar obligatòriament:

Fotocòpia de les notes del tercer trimestre o notes finals de la convocatòria de juny



Fotografia mida carnet (si l'alumne no ha estat usuari del servei d'hivern)
Certificat d'empadronament de l'alumne (si l'alumne no ha estat usuari del servei d'hivern)
NORMATIVA

REQUISITS D'ADMISSIÓ.
- Estar empadronat com a resident a Calvià.
- Estar al corrent del pagament de les quotes del preu públic del servei d'hivern (si l'alumne ha
estat usuari del servei d'hivern).
CRITERIS D'ADMISSIÓ
Per adjudicar les places s'aplicaran els següents criteris:
A- SITUACIÓ ACADÈMICA:

A1- En primer lloc s'adjudicaran als alumnes usuaris del servei d'hivern i als alumnes no usuaris del
servei d'hivern, per aquest ordre, amb un MÀXIM DE 4 ASSIGNATURES SUSPESES.
A2- En segon lloc s'adjudicaran els alumnes usuaris del servei d'hivern i als alumnes no usuaris del servei
d'hivern, per aquest ordre, amb un MÀXIM DE 6 ASSIGNATURES SUSPESES.
* En ambdós supòsits (A1 i A2) es comptabilitzen les assignatures pendents de cursos anteriors.
* Es considera alumne d'hivern a l'alumne que no hagi perdut el dret d'assistència al llarg del curs escolar.
B-MODALITAT DE SERVEI D'ESTIU:

- Els inscrits el JULIOL I AGOST tendran preferència per davant dels que només s'han inscrit el JULIOL.
Els fills de FAMÍLIA NOMBROSA tendran preferència sobre els altres. En aquest cas han de presentar una
fotocòpia del títol de família nombrosa vigent o la targeta municipal de família nombrosa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- D'acord amb la disponibilitat de cada centre s'oferirà el taller de planificació de l'estudi, activitats de
reforç específiques i activitats d'estudi dirigit als alumnes amb alguna assignatura suspesa que no sigui
castellà, català, matemàtiques o anglès.
- Els alumnes que inicialment no hagin obtingut plaça quedaran en espera de possibles places vacants.
CONDICIONS D'ASSISTÈNCIA.
L'alumne perdrà el dret d'assistència i serà donat de baixa amb tres faltes d'assistència sense justificar.
* Els alumnes inscrits en la modalitat de juliol i agost que tenguin programada alguna activitat d'estiu en
els àmbits del lleure o de l'aprenentatge de llengües estrangeres, han de comunicar les dates previstes de
l'activitat en el moment de la inscripció per valorar la seva admissió i adequar, si n'és el cas, les activitats
de reforç. En qualsevol cas les absències superiors a 15 dies naturals comportaran la pèrdua del dret
d'assistència, excepte en el cas de baixa mèdica.

LES ACTIVITATS S'INICIARAN DIA 8 DE JULIOL
(L'HORARI INDIVIDUALITZAT S'ENTREGARÀ A L'ALUMNE DIA 5 EN EL CREC, DE 9 A 12 H. DEL MATÍ)
PER A MÉS INFORMACIÓ (a partir de dia 17 de juny l'horari serà de matí, de 9 a 14 h.)
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Bendinat : 971404041
Sta. Ponça : 971694663
Son Ferrer : 971231518
Peguera :
971697922

crecbendinat@calvia.com
crecsantaponsa@calvia.com
crecsonferrer@calvia.com
crecpeguera@calvia.com
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