CPR Plurilingüe
CALASANCIAS

COMUNICADOS

A CORUÑA

DATA: 30 de agosto de 2019
Nº 02/19-20

ASUNTO: SERVIZO DE MADRUGADORES 2019-2020

Estimadas Familias:
Primeiramente, transmitirvos o noso desexo de que as vacacións rematasen felizmente para todos e
iniciemos o novo curso escolar con moito ánimo e ilusión.
O Servizo de madrugadores para os meses de xuño e setembro, comezará ás 8:00h e rematará ás 9:00h. O
custo será o correspondente a unha hora. (30 Euros/mes). As portas abriranse ás 8:45h, para os alumnos/as
que non fagan uso do servizo.. O día 11 de setembro non haberá servizo de madrugadores xa que o
comezo das clases é ás 11:00h.
O servizo de madrugadores para os meses de outubro a maio, continúa dividido en tres franxas horarias;
Opción 1 1:30h (8:00h-9:30h), Opción 2 1:00h (8:30h-9:30h) e Opción 3 0:30h (9:00h-9:30h).
PRECIOS
EUROS/MES

1:30 HORA

1:00 HORA

0:30 HORA

5 DIAS
4 DIAS
3 DIAS
2 DIAS
1 DIA

35 €
30 €
22 €
16 €
10 €

30 €
26 €
19 €
14 €
9€

20 €
17 €
12 €
11 €
6€

Para os alumnos/as que non fagan uso do servizo, poden entrar ó centro a partir das 9:30h para infantil e
primaría e ás 8:30h para ESO e Bacharelato.
Poranse a disposición das familias bonos diarios de 1, 5 e 10 días, para aquelas familias que necesiten unha
solución non planificada.
O desconto por irmáns para as familias, que estean anotados no servizo de madrugadores é dun 10% para o
segundo irmán e un 15% para o terceiro.
A inscrición realizarase na secretaria do colexio, onde poden solicitar información, follas de inscrición, bonos
diarios, etc...
Sen outro particular, recibide un cordial saúdo,

O equipo directivo
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