
 

EDUCACIÓ I CULTURA 

PERÍODE EXTRAORDINARI 
ESCOLA CONCILIA ESTIU 2021 

 

Finalitzat el període ordinari d'inscripció i quedant places vacants, s'obri un període 
extraordinari de presentació d'inscripcions en què podran sol·licitar participar-hi, encara que 
no es complisquen els requisits 2 i 3 establits. 

Requisits: 
1. Haver cursat 2n cicle d'Infantil o Educació Primària en el curs 2020-2021. 

 
2. Estar empadronats en el municipi d'Albal tant l'alumne/a com ambdós progenitors o 

representants legals.  
 

3. Estar en situació d'alta laboral ambdós progenitors o representants legals. 

 

Si existiran més sol·licituds que places ofertades es procedirà a prioritzar les sol·licituds 
segons els criteris següents: 

1. La unitat familiar complix 4 requisits 

2. La unitat familiar complix 3 requisits 

3. La unitat familiar complix 2 requisits 

4. La unitat familiar complix 1 requisit 

5. La unitat familiar complix 0 requisits 

 

Si s’haguera de desempatar es realitzarà un sorteig entre les unitats familiars que 
complisquen els mateixos requisits. 

 

UNITAT FAMILIAR 

membres ALUMNE/A PROGENITOR 1 PROGENITOR 2 

PADRÓ 1 requisit 1 requisit 1 requisit 

ALTA LABORAL ------------------- 1 requisit 1 requisit 

L'acreditació d'estos requisits s'efectuarà per mitjà de la declaració responsable i 
l'autorització integrada en la instància d'inscripció per a accedir a la informació que consta 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social respecte de trobar-se en situació d'actiu. 

Les persones en situació d'alta laboral en les diferents mutualitats, hauran de presentar un 
certificat o documentació que acredite estar en situació d'actiu. 

En cas de separació, divorci o cessament de la convivència i en famílies monoparentals el 
requisit 2 i 3 només haurà d'acreditar-se pel progenitor que tinguera atribuïda la guàrdia i 
custòdia i pel progenitor que forma la família monoparental, computant, si és el cas, per dos. 

 

Termini d'inscripció període extraordinari: 

Del 8 a l'11 de juny. 



 
 EDUCACIÓ I CULTURA 

Lloc d'inscripció: 

Les sol·licituds d'inscripció dirigides a l'alcalde-president es presentaran per mitjà de model 
específic (ANNEX I) a través del registre d'entrada de l'Ajuntament d'Albal o per mitjans 
electrònics (Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Albal). 

 

Documentació a aportar per a la inscripció: 

 
1. Model específic de sol·licitud d'inscripció Escola d'Estiu (ANNEX I) degudament omplit 

i firmat per ambdós progenitors o representants legals.  

En cas de separació, divorci o cessament de la convivència, la sol·licitud d'inscripció 
la firmarà el/la progenitor/a que tinguera atribuïda la guàrdia i custòdia. Quan la 
guàrdia i custòdia siga compartida, ambdós progenitors hauran de firmar la sol·licitud. 

En famílies monoparentals, la sol·licitud d'inscripció, la firmarà la persona 
progenitora. 

2. En cas de separació, divorci o cessament de la convivència: Sentència judicial i/o 
conveni regulador o document públic en què conste la custòdia del menor. 
 

3. En famílies monoparentals: Títol que acredite la condició de família monoparental. 
 

4. Full d'autoritzacions degudament emplenat. (ANNEX II) 
 

5. Si sol·licita servici de menjador el full de domiciliació degudament emplenat (ANNEX 

III) 
 

Preu: 
 Escola: un xiquet/a 80,00 €, dos germans/es 140,00 € i tres germans/es 160,00 €.  

 
 Menjador: l'import del menjador és de 150,00 € per xiquet/a. 

La forma de pagament serà per domiciliació bancària, entregant el full d'autorització 
de domiciliació en les oficines de registre en el moment de presentació de la inscripció.  

 

Pagament:  

El pagament no es realitzarà fins a la comunicació d'obtenció de plaça en l'escola. 

El termini per al pagament serà de 48 hores des de la comunicació. Si no es realitzarà el 
pagament en el termini establit s'entendrà que renúncia a la inscripció, s’oferirà la plaça, si 
és el cas, al següent de la llista, si hi haguera llista d'espera. 

La forma de pagament serà: 

 Per mitjà de liquidació en l'oficina de registre AMIC de l'Ajuntament. 

 Per mitjà de l'oficina virtual tributària de l'Ajuntament a través de la Seu Electrònica 
de l'Ajuntament. 

https://ovt.tributoslocales.es/ovt/EXPJ/460072/AALBAL/noauth/tasas 

Els documents d'inscripció estan disponibles en la pàgina web de l'Ajuntament 
https://albal.es/ 


