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 MATRÍCULA “AULA MATINERA” CURS 2022-2023  

Des d’este ajuntament s’oferix a tots els xiquets i les xiquetes de 3 a 12 anys que 

assistixen als centres docents de la població, el servei de “l’ESCOLA MATINERA” des de 

l’inici del curs, per a cobrir les necessitats de les famílies que no puguen atendre'ls a 

primera hora del matí.  

Per a poder utilitzar el servei REGULARMENT a l’inici del curs escolar, és necessari 

formalitzar la MATRÍCULA “ESCOLA MATINERA” curs 2022-2023 abans del 5 de 

setembre de 2022, emprant la instància d’INSCRIPCIÓ ESCOLA MATINERA, a l’oficina 

de registre de l’ajuntament o a través de l’oficina virtual: www.albal.es. 

Per a poder utilitzar el servei una vegada iniciat el curs escolar, és necessari  formalitzar la 

matrícula abans del dia 5 del mes en què vulga assistir, emprant la instància 

d’INSCRIPCIÓ ESCOLA MATINERA a l’oficina de registre de l’ajuntament o a través de 

l’oficina virtual: www.albal.es. NO ES PODRÀ utilitzar el servei SENSE LA PRÈVIA 

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA i s’haurà de contactar amb el Departament d’Educació en el 

telèfon 961 260 056, extensió 154.  

El PAGAMENT es realitzarà per cobrament domiciliat en el compte bancari indicat en la 

sol·licitud de matrícula, d’acord amb els preus públics següents: 

 1 xiquet/a: 20 euros/mes 

 2 germans: 30 euros/mes 

 3 germans:40 euros/mes 

 

La BAIXA del servei es presentarà mitjançant instància en l’oficina de registre de 

l’ajuntament o a través de l’oficina virtual: www.albal.es, abans del dia 5 del mes en curs. 

(Mentre no se sol·licite la baixa formalment es continuaran girant els rebuts). 

Per a poder utilitzar el servei OCASIONALMENT es realitzarà a través del lliurament al 

monitor/a del “tiquet per assistència diària”. Per a adquirir els tiquets s’haurà d’efectuar el 

pagament corresponent als dies que desitge, a través de la carta de pagament atorgada 

per l’oficina AMIC o confeccionada a través de l’oficina virtual de recaptació. (3 euros/dia) 
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