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

Obert termini de matrícula per al Curs 2021-2022


Inscripcions i matrícula
del 10 fins al 21 de maig de 9 a 13
h. i de 15 a 17.45 h. a l’Escola
Infantil “La Solana”.
•

•

•

•

•

687 80 65 82 C/ Escorredor, 3

Atzeneta

adalbaida_eisolana@gmail.com


Escola Municipal d’Educació Infantil “ La Solana”.
C/ Escorredor, 3
46869 Atzeneta d’Albaida (València)
Mòbil: 687806582

CURS 2021-2022
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. dels pares, tutors 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:



CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL en què conste que el/la menor no patix malaltia infectocontagiosa o que havent-la patit, no ha quedat cap de seqüela que pose en perill les
condicions de salubritat dels centres.



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

CURS 2021-2022

Escola Municipal d’Educació Infantil “ La Solana”.
C/ Escorredor, 3
46869 Atzeneta d’Albaida (València)
Mòbil: 687806582
SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ EN L’ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ INFANTIL
CURS ESCOLAR 2021-2022

Nº REGISTRE
D'ENTRADA

DATA

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:
Cognoms ________________________________________ Nom ___________________________
D.N.I. __________________________ Telèfon _________________ __________________________

B) SOL.LICITA:
L’admissió del xiquet/a durant el pròxim curs escolar 2021-2022.
NIVELL EDUCATIU:
DE 0 A 1 ANY
D’1 A 2 ANYS
DE 2 A 3 ANYS

□
□
□
Atzeneta d’Albaida, ______ de ____________ de 2021

EL PARE/LA MARE SOL-LICITANT
Signat: _________________________

Escola Municipal d’Educació Infantil “ La Solana”.
C/ Escorredor, 3
46869 Atzeneta d’Albaida (València)
Mòbil: 687806582

CURS 2021-2022
IMPRÉS DE MATRICULACIÓ EN L’ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ INFANTIL
CURS ESCOLAR 2021-2022
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)

 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)

TARIFA

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 2021-22

40 euros per xiquet/a

S’aplicarà una bonificació d’un 20 per cent a la quota tributària resultant als següents suposits:
a) Disposar de títol oficial de família nombrosa. S’aplicarà la bonificació per cada xiquet/a usuari/ària del servei.
b) El/La segon/a o més xiquets/es de la unitat familiar usuaris/àries del servei, que no disposen del títol de família
nombrosa.
 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 2021/2022.

Atzeneta d’Albaida, ______ de ____________ de 2021
EL PARE/LA MARE SOL-LICITANT
Signat: _________________________

E.I MUNICIPAL LA SOLANA

L’horari:
Setembre a juny
Matí de 9 a 13 hores.
Vesprada de 15 a 18 hores
matinera de 8 a 9 hores.
Horari de menjador de 12 a 15 hores.
Juliol
De 9 a 13 hores
Menjador de 12 a 14
Matinera de 8 a 9


Proposta metodològica
El nostre projecte metodològic es basa en les corrents pedagògiques
actives, que estableixen que l'origen de l’aprenentatge es troba en la
curiositat dels xiquets/es per descobrir per sí mateix el medi i el seu cos.
Influències de :
 la vida pràctica de Montessori
per treballar l’autonomia tant a l'àmbit personal, social i cognitiu,
mitjançant activitats relacionades en la vida quotidiana.
• Pickler
l’autonomia mitjançant el moviment.
 waldorf
activitats artístiques i minimundos , per desenvolupar la seua
creativitat.
 Loris magaluzzi
on el coneixement es construeix amb interacció amb el medi i que els
diferents llenguatges expressius formen par d’ ell.
El nostre projecte :
Propicia situacions d’aprenentatge per a que els alumnes creen,
experimenten, i expressen.
Els alumnes són els protagonistes del seu aprenentatge.
Tenim en compte les seues motivacions i respectem els seus
ritmes.
Forma part de l’educació aprendre a conviure.
El joc és entés com la activitat per la qual ell/ells comprenen el seu
entorn i a ells mateix.
La distribució de l’espai i els materials és fonamental per a
l'aprenentatge.
En un espai tranquil i acollidor és més fàcil aprendre.

El treball en
l’ aula
treballem mitjançant projectes. .La distribució
de l’aula és en racons i tallers i amb diferents
materials que els motive.
Materials . estructurats , no estructurats i
recursos naturals. Mitjançant estos materials ells
experimenten , aprenen i desenvolupen
habilitats.
Conèixer i tindre cura de l’entorn també forma
part del seu aprenentatge.

BEBÉS DE 0 A 1 ANY

Amb l’etapa de 0-3 anys és molt important adaptar l’ambient a les seues necessitats.
Quan son bebés necessiten una mirada bona i amorosa que transmetra seguretat i confiança
per al menut, que l'acompanyen als moments de descans, higiene, joc…
Per afavorir el seu desenvolupament eduquem amb la llibertat i autonomia; verbalitzen tots
els moviments , donant a elegir. D’aquesta manera perfeccionen la seua concentració,
descobrint materials i espais, respectant el seu ritme.
Poc a poc col·laboren adquirint l’autonomia ( dormint, menjant, en els desplaçaments i
demanat menys atenció de la educadora). Aprenen a canalitzar la frustració que tenen en
moments difícils. Tot este procés és fonamental per al seu desenvolupament emocional i
cognitiu.







La rutina és a demanda de les necessitats dels
bebés( descans, canvi de bolquer..). Al principi de
curs s’adapten a la rutina de casa, però poc a poc
anem introduint l’activitat de dinàmica de grup en
el que es donen els esmorzars de 9 a 11 hores i
l’hora de descans a partir de la toma.
Entre les 12/12’30 dinen els alumnes que van al
menjador, revisió/ canvis de bolquer i hora de
descans. La resta preparació, neteja personal per
anar a casa.
En l’etapa del bebè, a part de les rutines de
descans, menjar i higiene; la motricitat i exploració
és com ells comencen a conéixer l’entorn. Per
aquest motiu es deixen al seu abast materials que
capten la seua atenció per els colors, textura, so.. I
sempre respectant el seu ritme.

un dia d’infantil a l’aula 1-2 ANYS
9:30-10’15
Esmorzar. Revisió de
bolquers.

9:00-9:30
Benvinguda i intercanvi
d’informació amb
les famílies. Joc lliure pati/
aula.

10’15-11:00
Activitats proposades:
•

Assemblea: primera activitat del
dia. on es fomenta
l'expressió,comunicació i
socialització.

•

Activitats de conversació. ,
narració de contes....jocs lingüístics.

•

Joc heurístic. Joc amb materials
no estructurats .

•

Activitats lúdiques. Musica variada
i balls

•

Activitats
d’experimentació .propostes
preparades en materials
d’experimentació i manipulació .

•

Activitats motrius,. Activitats i jocs
per treballar la motricitat grossa.

11:00 -11:45
Revisió
bolquers ,beure.
Pati o joc lliure

.

12:45
Neteja, beuen aigua.
Preparació per a dinar
12:00-12.45

Joc lliure i preparació per
l’eixida.
13:00-15:00/15:30
Descans i canvi de bolquer.
15:00-16:00
Entrada de vesprada. I joc
lliure projeccions ...fins el
moment de berenar
16:30-17:45:
Berenar , neteja personal.
Beure , joc lliure ,
recollida de joguets i
acomiadament.

Un dia d’infantil a l’aula 2-3 anys
9:00-9:30
Benvinguda i intercanvi
d’informació amb
les famílies. Joc lliure
pati/
aula.
9:30-10’15
Esmorzar. I hàbits
d’higiene.

10’15-11:00
Activitats proposades:
•
Activitats de conversació:
assemblea: primera activitat del dia on es
fomenta la comunicació; participació i
expressen les seues vivències i emocions.
Contribuint a reforçar valors com la empatia,
el camaraderia i la solidaritat.
Contes. Amb titelles, verbalment, amb
projeccions de contes i vídeos musicals
•

activitats artístiques. Es prepara un espai
per a les activitats creatives de pintura,
modelatge...amb diferents materials

•

Activitats de matemàtiques i motricitat
fina. A traves de diferents materials, joc i
instruments treballem la motricitat fina, previ
pas per a lecto-escriptura. Així com
conceptes matemàtics.

•

Conéixer els nostre entorn mitjançant
eixides pel poble,visites, passejos, reciclatge,

•

Activitats lúdiques. Musica variada i balls

•

Activitats d’experimentació .descobrir el
mon mitjançant els sentits.

•

Activitats motrius Activitats i jocs per
treballar la motricitat grossa.

11:00 -11:45
Pati o joc lliure

.

12:45
Hàbits d’higiene , beuen
aigua
Preparació per a dinar
12:00-12.45
Joc lliure i preparació per
l’eixida.
13:00-15:00/15:30
Descans , hàbits d’higiene,
beuen aigua
15:00-16:00
Entrada de ves prada. I joc
lliure projeccions ...fins el
moment de berenar

16:30-17:45:
Berenar , neteja personal.
Beure , joc lliure ,
recollida de joguets i
acomiadament.

Menjador escolar








A les 12 del migdia és l’entrada al menjador.
El menjar l’elabora una empresa externa” Càtering Caterguay”.
Hi ha una amplia carta de menús adaptats a les diferents edats. ; menús per a
bebés menors d’un any, menús triturats per a majors d’un any (que encara no
mengen sòlid) i menús sòlids..
També hi han menús per al·lèrgics i intoleràncies.
Per elaborar els menús s'utilitzen aliments ecològics i de temporada.
A partir de les 12:45 hàbits d’higiene i es preparen per a fer la becà que serà des de
les 13h fins les 15:00/15.30

