
 

EDUCACIÓ I CULTURA 

 

ESCOLA DE PASQUA 2022 
 
Data:  
Els dies 19, 20, 21, 22 y 25 d’abril. 
 
 
Lloc: 
CEIP SANT BLAI 

 
Servicis i horari: 
 

 Escola: de 9.30 a 14.00 hores  
 Aula matinal: de 7.30 a 9.30 hores (tancarà les portes a les 8.45 hores) 

 
Destinataris: 
Els xiquets i les xiquetes de la població entre els 3 i 12 anys. 
 
Requisits: 

1. Estar cursant 2n cicle d'Infantil o Educació Primària en el curs 2021-2022. 

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

representants legals.  

 
L'acreditació d'estos requisits s'efectuarà per mitjà de la declaració responsable i 
l'autorització integrada en la instància d'inscripció. 
 
En cas de separació, de divorci o de cessament de la convivència i en famílies 
monoparentals el requisit 2 només serà exigible al progenitor que tinguera atribuïda la 
guàrdia i custòdia, i al progenitor sol que forma la família monoparental. Si la guàrdia i 
custòdia és compartida este requisit només serà exigible a l'alumne/a i a un dels progenitors. 
 
Si quedaren places vacants podran participar-hi, encara que no complisca el requisit 2 
establit prèviament. 
 
Termini d'inscripció: 
Del 23 de març al 5 d’abril. 
 
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 de Pasqua (ANNEX I) degudament 
omplit i firmat per ambdós progenitors o representants legals.  

En cas de separació, de divorci o de cessament de la convivència, la sol·licitud 
d'inscripció es firmarà pel progenitor que tinguera atribuïda la guàrdia i custòdia. 
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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 cas de separació, de divorci o de 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 omplida. (ANNEX II) 

 
Preu: 

 Escola: un xiquet/a 20,00 €, dos germans/es 30,00 € i 3 germans/es 40,00 €.  

La forma de pagament serà: 
1. Per mitjà de la liquidació que l'oficina de registre AMIC de l'Ajuntament entregarà en 

el moment de presentació de la inscripció. 

2. Per mitjà de l'oficina virtual Tributària de l'Ajuntament si la inscripció es realitza a 
través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament. 

https://ovt.tributoslocales.es/ovt/EXPJ/460072/AALBAL/noauth/tasas 
 
 
Només s'entendran inscrits en l'escola els/les xiquets/es que hagen fet efectiva la liquidació. 

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

 
 
 
 
Subvencionada per: 

 


