Benvolguda família,
Com a director de l’escola “Comtes de Torregrossa”, em plau comunicar-vos que el vostre fill/la vostra
filla ha estat admès/a en aquest centre.
Agrair-vos, ja des d’un bon principi, el fet d’haver escollit la nostra escola i de donar-nos la confiança
de poder participar i ser agents actius en el procés formatiu i educatiu del vostre infant.
En circumstàncies habituals, durant el mes de juny hauria estat duta a terme una reunió a l’escola en
què us hauríem explicat tota la informació necessària per tal de començar el nou camí d’aprenentatge.
Com a conseqüència de la situació derivada de la pandèmia per la COVID-19, aquesta trobada no s’ha
pogut fer efectiva. Amb tot, però, i tal com us indiquem més endavant, les trobades individuals es faran
efectives un cop encetat el curs escolar 2020-2021.
 En aquest document us detallem seguidament el procediment que us cal seguir per tal de realitzar
la matrícula i també diferents informacions:

MATRÍCULA
La matrícula a l’escola haurà de ser efectuada des del dilluns, dia 13, i fins al divendres, dia 17 de juliol.
El procés es realitzarà telemàticament, talment com vàrem fer en el moment de dur a terme la
preinscripció.
Haureu de posar NOM i COGNOM de l’alumne/a, CURS EN QUÈ ES MATRICULA (per
exemple, P3) i adjuntar el justificant de pagament de la quota corresponent al material
escolar de tot el curs lectiu. Caldrà enviar el conformant de pagament a l’adreça següent:

c5000195@gmail.com
Les famílies que durant el període marcat no facin efectiva la corresponent matrícula s’entendrà
que no volen continuar amb el procés i, en conseqüència, la seva plaça quedarà vacant.

QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR (120€)
Cada família abonarà la quota de material escolar, la qual servirà per a comprar tot allò que el vostre
fill/la vostra filla necessitarà durant tot el curs.

Com podem pagar la quota de material escolar?
OPCIÓ 1

A partir d’una aplicació que
www.comtesdetorregrossa.cat

hi

ha

a

la

pàgina

web

de

l’escola



A la part esquerra de la pàgina web hi ha un apartat que hi diu Pagaments Online.



Cliqueu a sobre i aneu seguin els passos.

Al caixer del Banc de Sabadell, poseu el CODI de l’escola 1567

OPCIÓ 2

OPCIÓ 3



Escolliu l’opció Material Escolar P3 curs 20-21.



Escriviu el nom del vostre fill/a.

A través de transferència bancària al nº de compte del Banc de Sabadell
ES56 0081 5208 830001126518

altres materials
A banda de pagar la quota de material, les famílies han d’adquirir:

BATA DE ROBA
Cal portar una bata de roba que es ven a les botigues del poble

BOSSA DE ROBA
Cal portar una bossa de roba que anirà cada dia a casa en què hi posareu
l’esmorzar, l’ampolla d’aigua...

TUTORIES INDIVIDUALS
Durant l’estiu rebreu un correu electrònic en què se us comunicarà el dia i l’hora per tal que us reuniu
amb la tutora del vostre fill/a. Aquesta trobada servirà per a tenir una primera presa de contacte amb
l’entorn d’acolliment i de formació inicial de l’infant. La durada de l’intercanvi d’impressions serà d’uns
20 minuts aproximadament i tindrà lloc la primera setmana de setembre. També anunciarem les dates
de les reunions al web de l’escola oportunament.
Per tal d’evitar endarreriments en l’horari de les reunions, us demanem que sigueu puntuals.
Els documents referents a les autoritzacions seran signats a l’escola el dia de l’entrevista individual.

REUNIO PARES D INICI DE CURS
Encara s’ha de determinar la data, però és probable que tingui lloc la primera setmana de setembre.
Tan bon punt disposem d’informació actualitzada (d’acord amb les instruccions i l’evolució sanitària) us
en farem sabedors.

menjador
El dia de la reunió se us informarà sobre la dinàmica del menjador i podreu passar per l’oficina de
l’AMPA, on ja us podreu apuntar.
Les famílies que vulgueu sol·licitar l’ajut de menjador pel curs 2020-2021 el podeu tramitar fins el 17 de
juliol telemàticament a través del web del Consell Comarcal (http://www.segria.cat).

acollida matinal
L’acollida matinal comença a les 7:40 h. i la gestiona l’AMPA de l’escola. El dia de la reunió rebreu més
informació.

contacte
Per a qualsevol aclariment, podeu adreçar-vos a l’escola a través de qualsevol els canals de contacte
que posem a la vostra disposició.
Telèfon fix: 973784327

Telèfon mòbil 638809156

Correu electrònic c5000195@xtec.cat
I no dubteu a consultar la pàgina web de l’escola per tal d’estar al dia de qualsevol esdeveniment
o novetat: www.comtesdetorregrossa.cat

