CEIP ES MOLINAR, Infant Felip
C/ Llucmajor 81, Es Molinar,
07006, Palma de Mallorca

Web: ceipesmolinar .cat
Email ceipesm olinar@gm ail.com
Te l . 971276006 – F ax 971257459

MATRICULACIÓN DE LOS ALUMNOS ADMITIDOS
PARA EL CURSO 2015-2016
Los padres de los nuevos alumnos, tendrán que presentar la siguiente documentación (*):

2 fotos carnet (con el nombre completo del alumno/a escrito en el anverso)
Fotocopia de la targeta sanitaria del alumno/a por ambas caras
Fotocopia de la targeta de vacunaciones de l'alumno/a
Recibo bancario del ingreso en concepto de material, de la cantidad de 40 euros para los alumnos de
Educación Primaria .y/o de 60 euros para los de Educación Infantil, en la cuenta de BMN (Sa
Nostra) número ES23 0487-2078-26-2000003269, debiendo indicar en “Concepto” el nombre
.y apellidos del alumno así como el curso
* A excepción de que ya se haya presentado con la solicitud de plaza, también tendrá que presentarse:
Fotocopias de los DNI / NIE / Pasaporte de los padres y alumno/a
El libro de familia
El día de la matrícula tendrán que traer la documentación citada anteriormente que corresponda, y se tendrá
que rellenar informáticamente la ficha de datos del alumno/a con el personal de Secretaria. Se pedirán los
teléfonos de contacto y el correo electrónico de cada progenitor (padre y madre), para notificaciones del
centre escolar, así como otros datos que pida el sistema.
PLAZOS:

Lista Definitiva: 19 de junio
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Matriculación: Días 22, 23 .y 24 de junio
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MATRICULACIÓ DELS ALUMNES ADMESOS
PER AL CURS 2015-2016
Els pares dels nous alumnes, tindran que presentar la següent documentació (*):

2 fotos carnet (amb el nom complet de l'alumne escrit a l'anvers)
Fotocòpia de la targeta sanitària del alumne/a per ambdós costats
Fotocòpia de la targeta de vacunacions de l'alumne/a
Rebut bancari de l'ingrés en concepte de material, de la quantitat de 40 euros per als alumnes
d'Educació Primària i/o de 60 euros per als d'Educació Infantil, al compte del BMN (Sa Nostra)
número ES23 0487-2078-26-2000003269 S'ha de fer constar en “Concepte” el nom i llinatges
de l'alumne així com el curs corresponent.
* A excepció de què ja l'hagin presentada amb la sol·licitud de plaça, també hauran de presentar:
Fotocòpies de los DNI / NIE / Passaport dels pares i alumne/a
El llibre de família
El dia de la matrícula s'haurà de dur la documentació citada anteriorment que correspongui i s'haurà
d'omplir informàticament la fitxa de dades de l'alumne amb el personal de Secretaria. Es demanarà els
telèfons de contacte i l'adreça electrònica de cada progenitor (pare i mare), per a notificacions del centre
escolar, així com altres dades que demani el sistema.
PLAÇOS:

Llista Definitiva: 19 de juny

Matriculació: Dies 22, 23 i 24 de juny

