EDUCACIÓ I DONA

Estiu Jove 2022
Data:
Del 27 de juny al 27 de juliol
Punt de trobada:
Casal Jove
Horari:
De dilluns a divendres de 9.30h a 14.00h

Destinataris:
L’alumnat de la població de 1r i 2n d’ESO.
-Places limitades (50 places)
Requisits:
1.

Estar cursant 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.
Ho hauran d’acreditar mitjançant un informe o certificat d’empresa que estan d’alta en
l’empresa en la qual treballen. També ho poden realitzar a través de l’enllaç següent:
https://portal.segsocial.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Vida+laboral+e+informes/Informe
s+sobre+tu+situacion+laboral/Informe+de+situacion+laboral+actual

Prioritat en cas de completar places
Si se supera el nombre de places tindran prioritat els xiquets i les xiquetes que ambdós
progenitors o representants legals estiguen en situació d'alta laboral, o, en cas de
separació, divorci o cessament de la convivència i en famílies monoparentals, si el
progenitor que tinguera atribuïda la guàrdia i custòdia, o només el/la progenitor/a que forma
la família monoparental, estiga en situació d'alta laboral.
En segon lloc, es tindrà en compte la relació de xiquets i xiquetes proposats pel
Departament de Servicis Socials.
En tercer lloc, es tindrà en compte l'orde de registre d'entrada.
Últim dia d'inscripció:
Fins al 20 de juny. Si quedaren places posteriorment a la data indicada, es podran apuntar
prèvia confirmació de places telefonant al 96 126 00 56 (ext.: 217).
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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 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 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.
3.
4.
5.
6.

En famílies monoparentals, títol que ho acredite.
Fotocòpia SIP.
Fotocòpia del DNI pare/mare/tutor/tutora.
Documents que acrediten que estan treballant.
Adjunten 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 allò que
s'ha estipulat 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'orde d'entrada de la inscripció.

Els documents d'inscripció estan disponibles en la pàgina web de l'Ajuntament:
https://albal.és/arees-i-servicis/benestar-social/dona-i-igualtat/

