Benvolgudes i benvolguts amics/gues,
L’Associació cultural Neret convoca la vint-i-tresena edició de les seves colònies a la casa de colònies “La Farga”
de Queralbs (Ripollès). Per tant, el proper dissabte 3 de m a r ç de 2018 s’obre el període de preinscripció al
públic en general. Els socis de l’entitat, com és lògic, gaudeixen d’unes condicions específiques de les quals ja
en són sabedors.
CALENDARI DE TORNS 2017

TORNS
1r
2n

EDATS

DATA

Nivell A: de 6 anys (1r PRI) a 13 anys (2n ESO)
Nivell B: de 14 anys (3r ESO) a 17 anys

Del dg 1 al dg 15 de
juliol de 2018

Nivell A: de 6 anys (1r PRI) a 13 anys (2n ESO)
Nivell B: de 14 anys (3r ESO) a 17 anys

Del dg 15 al dg 29
de juliol de 2018

COST
ALUMNE/A
560 €
IVA inclòs

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
1.

Sol·licituds d’infants i joves en general.
Durant aquest període es garanteixen les places sol·licitades als ex alumnes de l’any 2017 sempre i
quan no canviïn de torn i/o de nivell. En aquests casos, l’obtenció de la plaça sol·licitada dependrà del
barem.



Del dissabte 3 de març al divendres 9 de març de 2018: període de preinscripció amb dret
preferent de plaça, segons barem.



Dissabte 10 de març: Aplicació del barem.



A partir del dissabte 10 de març: Comunicació de la resolució de les sol·licituds.



A partir del diumenge 11 de març: Inici del període de matriculació per a aquelles sol·licituds
admeses.

L’ordre d’arribada, entre el 3 de març i 9 de març de 20187, no té cap incidència en el barem; motiu pel qual
no cal córrer a l’hora d’efectuar la preinscripció. Posteriorment a aquest període de preinscripció, si encara
hi ha oferta de places, sí que torna a ser important l’ordre d’arribada.
2.

Sol·licituds a partir de la finalització del període de preinscripció.
Si encara hi ha places es procedirà a la seva oferta.
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A partir del diumenge 11 de març de 2018, les places que romanguin lliures s’oferiran per rigorós
ordre de demanda.

3.

Preinscripcions

a)

Donat que el procés de preinscripció i matrícula és telemàtic, és imprescindible disposar d’usuari
i contrasenya en el web: http://www.neret.org; preferentment, la mateixa que en anys anteriors, ja
que llavors tindreu la possibilitat de recuperar les dades que ja tenim en la nostra base de dades. En cas
de dubtes, consulteu a neret@neret.org. Els usuaris nous podeu donar-vos d’alta al mateix web. Tot
aquest procés ja es pot repassar i/o iniciar prèviament al procés de preinscripció.

b) Durant el període de preinscripció i també posteriorment, si encara queden places lliures, cal
formalitzar la sol·licitud telemàticament, al web de Neret, a l’apartat SECRETARIA VIRTUAL.
Immediatament rebreu un missatge que us comunicarà que la sol·licitud ha estat rebuda i en tràmit.
Només caldrà esperar uns dies, i a partir del dissabte 11 de març (no té perquè ser aquell mateix dia)
començareu a rebre un els corresponents missatges que us comunicaran si els sol·licitants han estat
admesos o no al torn i nivell sol·licitats.
c)

Els sol·licitants admesos disposareu d’un termini curt de temps, especificat en el missatge, per a
abonar la paga i senyal de 100 € al compte de Caixa de Guissona número:

ES69 3140 0001 9600 1148 9300
Formalitzar aquest pagament dintre del termini assignat és imprescindible per a reservar la plaça
obtinguda. En cas contrari, es comunicarà la baixa al sol·licitant.
d) A partir de l’abonament de la paga i senyal la plaça romandrà reservada. Només caldrà seguir les
instruccions personalitzades que trobareu al web: cartes informatives, convocatòria de reunions
informatives, termini del segon pagament, materials que heu de fer arribar a la nostra secretaria:
sol·licitud signada, foto, còpia del carnet de vacunes, autoritzacions dret d’imatge, etc.
Per acabar, us volem demanar la vostra complicitat a l’hora de formalitzar bé la documentació i en el compliment
dels terminis. És la millor manera de fer un bon servei a l’educació no formal dels vostres fills donada la
importància que li donem des del nostre projecte educatiu.
Gràcies i benvinguts a can Minairó.

Associació Cultural Neret
Colònies “Els Minairons Cantaires”
Lleida, 20 de gener de 2018
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