ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ INFANTIL D’ATZENETA D’ALBAIDA

Obert termini de matrícula per al Curs 2020-2021



Inscripcions i matrícula
del 20 de maig fins al 5 de juny
•
•
•
•
•
On has de fer-la?
Pots presentar la documentació al
correu: adalbaida_eisolana@gva.es
Caldrà escanejar la documentació i ferla arribar al correu esmentat. (Hi ha
aplicacions d’escaneig per al mòbil de
descarrega gratuïta)

On pots obtindre la documentació
per a fer la matrícula?
Pots descarregar-la des de la
pàgina web de l’ajuntament
(http://www.atzenetadalbaida.com)




Per a + INFO crida al
687 80 65 82,
en horari
de 9 a 13 h.
Escola Infantil “La Solana”
C/ Escorredor, 3 Atzeneta


Escola Municipal d’Educació Infantil “ La Solana”.
C/ Escorredor, 3
46869 Atzeneta d’Albaida (València)
Mòbil: 687 806 582

CURS 2020-2021
QUEDA OBERT EL TERMINI PER A EFECTUAR L’ADMISSIÓ I POSTERIORMENT LA MATRICULA EN
L’ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ INFANTIL “LA SOLANA”

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
INSTÀNCIA DE SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ
IMPRÉS DE MATRÍCULA DEGUDAMENT OMPLIT

A la sol·licitud d'admissió haurà d'acompanyar-se la documentació següent:


FOTOCÒPIA DE LA TARGETA D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (SIP)



FOTOCÒPIA DEL D.N.I. de pare i de la mare, tutor/a o representants legals, i en cas
d'estrangers/es no comunitaris, de la targeta del número d'identificació d'estranger/a o
del permís de residència.



FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMILIA COMPLET



CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT, RESIDÈNCIA I CONVIVÈNCIA de la unitat familiar, per
al cas dels residents en el municipi d’Atzeneta d’Albaida; certificat del centre de treball,
per al cas dels no residents però que treballen en el terme municipal, on es faça constar
l'adreça del centre de treball i la data de contractació del treballador o treballadora.
A l’inici del curs, en setembre, haurà d'aportar-se la documentació següent:



INFORME DE SALUT DE L’ESCOLAR en què conste que el/la menor no patix malaltia
infecto-contagiosa o que havent-la patit, no ha quedat cap de seqüela que pose en perill
les condicions de salubritat del centre i establit a l’ORDRE 6/2016, de 4 d'agost 2016, de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica l'Ordre de 27 de febrer de
2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix l'informe de Salut de l'Escolar, com a
document sanitari d'utilització obligatòria per a l'accés a un centre escolar o per a l'inici d'etapa
educativa.



FOTOCÒPIA DE LA CARTILLA DE VACUNACIONS del menor.



DOS FOTOGRAFIES GRANDÀRIA CARNET del menor per al que se sol·licita la plaça.
(enviar la foto al correu adalbaida_eisolana@gva.es)



QUALSEVOL ALTRA DOCUMENTACIÓ que s'estime precisa pel sol·licitant o per la
Comissió, per a acreditar les circumstàncies que concorren o incidisquen en el menor.

UNA VOLTA EXPIRAT EL TERMINI ESTABLIT PER A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DE NOVES
SOL.LICITUDS, ES PUBLICARÀ LA LLISTA D'ADMESOS, EXCLOSOS I LLISTA D'ESPERA, SI FÓRA EL
CAS.
LA DIRECCIÓ

Escola Municipal d’Educació Infantil “ La Solana”.
C/ Escorredor, 3
46869 Atzeneta d’Albaida (València)
Mòbil: 687 806 582

CURS 2020-2021
Nº REGISTRE
D'ENTRADA

DATA

SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ EN L’ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ INFANTIL
CURS ESCOLAR 2020-2021
A)
 DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE:
Nom i cognoms xiquet/a ___________________________________________________________
Data de naiximent ____________________ Lloc de naiximent __________________________
Adreça ___________________________________ Població _______________________________
Telèfons _________________ _________________
Correu electrònic _______________________________

□

ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

 DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A:
PARE O TUTOR/A
Cognoms ________________________________________ Nom ___________________________
D.N.I. __________________________ Telèfon _________________ __________________________
MARE O TUTOR/A
Cognoms ________________________________________ Nom ___________________________
D.N.I. __________________________ Telèfon _________________ __________________________

B) SOL.LICITEN:
L’admissió del xiquet/a durant el pròxim curs escolar 2020-2021.
NIVELL EDUCATIU:
DE 0 A 1 ANY
D’1 A 2 ANYS
DE 2 A 3 ANYS

□
□
□
Atzeneta d’Albaida, ______ de ____________ de 2020
EL PARE/LA MARE o tutor/a SOL-LICITANT

Signat: _________________________

Escola Municipal d’Educació Infantil “ La Solana”.
C/ Escorredor, 3
46869 Atzeneta d’Albaida (València)
Mòbil: 687 806 582

CURS 2020-2021
IMPRÉS DE MATRICULACIÓ EN L’ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ INFANTIL
CURS ESCOLAR 2020-2021
Nº REGISTRE
D'ENTRADA

DATA

 DADES DE L’ALUMNE:
Nom i cognoms xiquet/a _____________________________________________________
Data de naiximent ____________________ Lloc de naiximent _____________________
Adreça ___________________________________ Població _______________________
Telèfons _________________ _________________
Correu electrònic _______________________________

 SERVICIS A CONTRACTAR:
SERVICIS (marqueu amb una creu)

TARIFA

 Servei d’Escola en horari de 9 a 13 h. i de 15 a 18 h.
 Servei de menjador de 13 a 15 h.
 Servei d’Escola en horari extra de 8 a 9 h.
 Servei de menjador xiquets/es <1 any de 13 a 15 h.
(si porten farinetes o biberó de cereals)

85 euros per xiquet/a mensuals
90 euros per xiquet/a mensuals
25 euros per xiquet/a mensuals
45 euros per xiquet/a mensuals

 Servei de menjador dia/extra
 Servei d’Escola en horari extra per dia
 Servei de menjador dia/extra xiquets/es <1 any de 13 a 15 h.
(si porten farinetes o biberó de cereals)

5,50 euros per xiquet/a
3,00 euros per xiquet/a
3,00 euros per xiquet/a

 Bono menjador 10 usos

50 euros per xiquet/a

 Taxa de matrícula Curs 2020-21

40 euros per xiquet/a

 DADES BANCÀRIES

Titular del compte ____________________________________ DNI _________________
Número de compte:
ES __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __ /__ ___ __ ___ __ __ __ __ __ __
Nom del banc o de la caixa __________________________________________________
El titular d’este compte autoritza a l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida per a que cobre els rebuts
corresponents a la taxa per la prestació dels servicis de l’Escola Municipal d’Educació Infantil durant
el curs 2020/2021.

Atzeneta d’Albaida, ______ de ____________ de 2020
EL PARE/LA MARE o tutor/a SOL-LICITANT

Signat: _________________________

