A Sant Julià de Lòria, ____, de _______ del 2014

CONTRACTE INSCRIPCIÓ
Nom, Cognoms, Raó Social :
Nom de l’infant
Adreça :
Població :
Telèfon
E-mail :

Modalitat d’inscripció
Escola bressol
Quotes de material
4
Complerta/tot el dia
Mati
Tarda
Intensiu
Suplement de 7:45h a 08:00h
Setmana

Quota
Espai respir
20€ / any
330 €
220 €
162 €
262 €
10 €
100

PAC 1, 20 h
PAC 2, 40 h
PAC 3, 60 h
PAC 4, 100 h

Banc Oficina
Núm. de compte

.
Escola Bressol L’espill

Els pares (o tutors)

60 €
100 €
120 €
150 €

Condicions particulars
L’Escola Bressol L’Espill administra i gestiona l’escola en base al Reglament de
funcionament i Projecte institucional dels jardins d’infants actualitzat i aprovat pel consell
d’administració de data 25 de maig del 2011.
Amb la signatura d’acord document, els pares estan d’acord a inscriure l’infant en el jardí
d’infants i manifesten estar d’acord amb el seu reglament de funcionament i projecte
institucional.
Aquest contracte tindrà per objecte oferir un servei als infants, amb la finalitat d’afavorir el
desenvolupament individual de l’infant i aconseguir l’adquisició dels requisits bàsics per
accedir a l’escolaritat mitjançant la integració a la cultura andorrana, sense
discriminacions de cap tipus
Havent estat acceptada la sol·licitud efectuada en el seu dia, per procedir a la
matriculació oficial de l’infant a l’escola bressol, la direcció confeccionarà un expedient i
una fitxa, pels quals serà necessari que els pares o (tutors) aportin la documentació que
exigeix l’article 3.1.2 del Reglament de règim intern.
Una vegada feta efectiva la inscripció es lliurarà als pares els següents documents :
calendari, horari, reglament i projecte educatiu, llista de material, documentació
necessària i les tarifes vigents..
El rebut mensual es trametrà a l’entitat bancària corresponent i el pagament s’haurà
d’efectuar en el transcurs del 10 primers dies de cada mes. En cas de retorn s’aplicarà un
recàrrec del 20% i en el supòsit de reincidència de l’impagament de dos rebuts
consecutius es procedirà a la seva reclamació per via judicial.
Cada infant disposarà d’una assegurança. En tot cas, la Societat no es farà responsable
de qualsevol malaltia que pugui patir l’infant a l’Escola bressol.
En cas d’un problema greu en la salut de l’infant, la direcció avisarà als pares o tutors de
l’infant i als serveis sanitaris.
De conformitat amb l’establert en la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de
protecció de dades personals, s’informa que les instal·lacions es troben sota
videovigilancia.
En els aspectes no recollits en el present contracte serà d’aplicació el Reglament de
funcionament així com la Llei de Guarderies infantils i el Reglament de guarderies
infantils.
Per a totes les qüestions, diferències i litigis a que pogués donar lloc l'aplicació,
interpretació o execució d'aquest contracte, en la seva globalitat o en qualsevol de les
seves clàusules, les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció dels Tribunals del
Principat d'Andorra, amb renúncia expressa a tot altre, si altre fos.

