
EDUCACIÓ I  DONA 

 

 
 
 

 
Data:  

                          LUDOTECA CONCILIA 2022 

De març a juny 

 
Punt de trobada: 
 
CASAL JOVE D'ALBAL 

 

 
 Horari: 

• Dissabtes de març a juny: de 8.00h a 14.00h 

 
 
Destinataris: 

Els xiquets i les xiquetes de la població  

 

-De 3 a 5 anys: 15 participants 

-De 6 a 11 anys: 15 participants 

-De 12 a 14 anys: 15 participants 

 
 
Requisits: 

 

1. Estar cursant 2n cicle d'Infantil o Educació Primària , 1r i 2n d’ESO actualment. 
 

2. Estar empadronats en el municipi d'Albal tant l'alumne/a com almenys un dels 
progenitors o  representants legals. 

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

 
L'acreditació d'estos requisits s'efectuarà per mitjà d’un certificat d'empresa que acredite que 
es treballa dissabtes 

 

Termini d'inscripció: 

Divendres 25 de febrer, a les 14h 
 

Lloc d’inscripció: 

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



 

 
 
Documentació que cal aportar per a la inscripció: 
 

1. Model específic de sol·licitud d'inscripció ludoteca de conciliació (ANNEX I) degudament 
emplenat i firmat per ambdós progenitors o representants legals. 

En cas de separació, divorci o cessament de la convivència, la sol·licitud d'inscripció 
es firmarà pel progenitor 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 es firmarà per la persona 
progenitora. 

2. En famílies monoparentals: títol que acredite la condició de família monoparental. 

3. Fotocòpia SIP. 

4. Fotocòpia del D.N.I pare/mare/tutor/a 

5. Documents acreditatius d'estar treballant. 

6. Adjuntar document de Necessitat Educativa Especial (si cal) 

 

Preu: 

• Activitat gratuïta 

 
Període extraordinari: 

Si quedaren places vacants o s'ampliara l'oferta de places per adequació a les estipulacions 

en la normativa, quant a ràtios i aforament màxim després del període ordinari d'inscripció, 

s'obrirà un període extraordinari de presentació d'inscripcions en el qual podran sol·licitar 

participar-hi, es considerarà l'ordre d'entrada de la inscripció. 

 

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

https://albal.es/
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