FITXA INFORMATIVA DEL CENTRE
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom del centre: ____ESCOLA MESTRAL_______________

Codi:

08026282

Titular: _____AIDA ARTIZ I CRESPO_________________________________
Adreça: ____CARRETERA SANSON NÚM. 81_____________________________________

Àrea territorial de proximitat (adjunteu mapa o plànol, si escau)
Tot el municipi.

Adscripcions
El centre és adscrit als centres següents a efectes de facilitar la continuïtat dels estudis:
La continuació dels estudis està garantida al propi centre ja que impartim les etapes d’Infantil,
Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat.

El centre té adscrits els centres següents, a efectes d’admissió:

El Centre no té adscrit cap centre a efectes d’admissió.

Segell del centre

Nom del centre: _________ESCOLA MESTRAL__________________________________

Informació que el centre concertat considera oportú facilitar sobre el seu caràcter propi:
Adjuntem el Projecte educatiu de l’escola, també l’específic d’ESO i Batxillerat, les activitats
extraescolars i una mostra de la revista de l’escola.

Segell del centre

Nom del centre: ________ESCOLA MESTRAL______________________________________
RELACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES
D’acord amb l’article 51.2 de la Llei Orgànica 8/1985 (LODE), en els centres concertats les activitats escolars
complementàries no podran tenir caràcter lucratiu. El cobrament de quantitats als alumnes en concepte d’activitats
escolars complementàries ha de ser autoritzat per l’Administració educativa.
D’acord amb l’article 51.4 de la Llei Orgànica 8/1995 (LODE), les activitats escolars complementàries dels centres
concertats tindran caràcter voluntari.

Activitats escolars complementàries

*INFANTIL (5 hores setmanals)
Tallers: TIC (iPads), educació sensorial, anglès, experimentació i
comunicació.
* PRIMÀRIA (5 hores setmanals)
Tallers: música i dansa, medi, expressió, TIC i Speak in English
* ESO (2 hores setmanals)
Tallers: Autoaprenentatge d’idiomes i animació en el lleure.

Quota autoritzada
curs 2019-2020

60 €
60 €
60 €

RELACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
D’acord amb l’article 51.3 de la Llei Orgànica 8/1985 (LODE), les activitats extraescolars, així com les quotes
corresponents hauran de ser aprovades pel Consell escolar del centre i comunicades a l’Administració educativa.
Aquestes activitats no poden formar part de l’horari escolar del centre. El cobrament d’aquesta activitat podrà
contribuir al manteniment i a la millora de les instal·lacions
D’acord amb l’article 51.4 de la Llei Orgànica 8/1995 (LODE), les activitats extraescolars dels centres concertats
tindran caràcter voluntari.

Activitats extraescolars

Quota aprovada
curs 2019-2020

Annex

RELACIÓ DE SERVEIS ESCOLARS
D’acord amb l’article 51.3 de la Llei Orgànica 8/1985 (LODE), el cobrament dels serveis escolars podran contribuir al
manteniment i a la millora de les instal·lacions.
D’acord amb l’article 51.4 de la Llei Orgànica 8/1995 (LODE), els serveis escolars dels centres concertats tindran
caràcter voluntari.

Serveis escolars

Quota aprovada
curs 2019-2020

Menjador Annex

Data i segell del centre
Maig 2020

