Benvolgudes famílies,
Us fem arribar informació que ajudarà al bon funcionament de l’Administració de l’escola.
Puntualitat en el pagament
Tots els rebuts domiciliats està previst siguin carregats els cinc primers dies laborables del mes.
Tots els que tingueu impossibilitat de domiciliar els rebuts, cal que els aboneu amb puntualitat.
Heu de passar per Secretaria (c/ Bruniquer, 25) abans del dia 10 de cada mes a liquidar els
imports corresponents.
Eviteu que el banc us retorni rebuts, l’existència de comissions d’impagament us comportaria
una despesa addicional de 3,00 € per rebut impagat, en cas de no haver avisat.
Servei de menjador
Totes les gestions referents al servei de menjador s’han de realitzar directament a Secretaria, o
bé personalment, o per correu electrònic a secretaria@noupatufet.coop.
L’alumnat que es queda a dinar a l’escola puntualment, ha d’avisar-ho abans de les 9.15 h del
mateix dia, per tal de poder fer una previsió dels dinars i grups del dia.
L’impagament d’un rebut comportarà, previ avís, de forma automàtica la baixa de l’alumne/a del
servei de menjador.
Activitats extraescolars, sortides lúdiques i casal d’estiu
Totes les gestions referents a activitats extraescolars, sortides lúdiques i casal d’estiu es poden
realitzar directament a Secretaria.
Recordem la importància del compromís amb cada activitat. Les possibles baixes a les activitats
afecten l’organització del conjunt d’extraescolars. Aquestes activitats tenen un caràcter anual i
sempre esperem que els infants assisteixin a totes les sessions.
L’import de cada extraescolar està calculat anualment i dividit entre els mesos d’activitat, per
tant, l’import de cada rebut mensual/trimestral és el mateix independentment si el
mes/trimestre té més o menys dies.
Les modificacions en les activitats extraescolars caldrà fer-les abans del dia 20 del mes anterior.
L’impagament sense avís d’un rebut de cada activitat comportarà, previ avís, de forma
automàtica no poder gaudir de l’activitat extraescolar, sortida lúdica/excursió i casal d’estiu fins
que es regularitzin els rebuts impagats.
Horari de Secretaria
L’horari d’atenció a les famílies és:
De dilluns a divendres de 8:15 a 13:15 i de 15.15 a 17.15 h.
Agraïm la vostra col·laboració.
Atentament,
Secretaria Nou Patufet
secretaria@noupatufet.coop
www.noupatufet.coop

