
CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE “ BENIRREDRÀ” 
C/ Ronda , 4. 46703 Benirredrà . València. 

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA CURS 2020/2021 
Nom complet del xiquet/a__________________________________________ 

Telèfons per a localitzar al pare/mare o persona responsable 
  1º____________________(mare)            2º_____________________(pare) 

  3º_______________________________________________________(altres) 

INFORMACIÓ D´INTERÉS 
-Adreça: 
-Municipi: 
-Data de naixement: 
-Malalties: 
-Al·lèrgies: 

-SIP: 

DADES DEL PARE O TUTOR 
-Primer 
cognom: 

-Segon 
cognom: 

-Nom: 

-D.N.I -Telèfon: 

DADES DE LA MARE O TUTORA 
-Primer 
cognom: 

-Segon 
cognom 

Nom 

-D.N.I -Telèfon: 

  Existència de no convivència dels progenitors (Marcar la graella) 

*S'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor/a diferent de la
persona que va formular la sol·licitud de plaça. (Resolució de 14 de febrer de 2019). 

Adjuntar-se l’ingrés bancari, en concepte de MATERIAL ESCOLAR 80 € efectuat en la 
següent Entitat:  

CAIXA POPULAR ES57 3159 0043 0823 9669 5427  

Sr________________________________D.N.I_________________titular del compte 
autoritze a l ‘ Ajuntament, a presentar mensualment al cobrament dels rebuts 
corresponents a les despeses de material i del menjador (si s’utilitza) del 
xiquet/a____________________________________  este Centre, entre el període de 
setembre de 2020 a juny de 2021.  

INFORMACIÓ PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Banc: Municipi: 

Compte bancari: 
IBAN: ES 

SIGNATURA DEL PARE, MARE        REGISTRE D’ENTRADA 
O REPRESENTANT LEGAL,        DEL AJUNTAMENT 



CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE “ BENIRREDRÀ” 
C/ Ronda , 4. 46703 Benirredrà . València. 

 
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 
LA SOL·LICITUD HAURÀ D’ACOMPANYAR-SE DELS 

SEGÜENTS DOCUMENTS: 
 

• Sol·licitud de matrícula 

• Ingrés bancari en concepte de despesses material escolar  

(80 euros) 

• Fotocòpia llibre de salut (sols xiquets/es de nou ingrés) 

• Fotocòpia llibre de família 

• Fotocòpia targeta SIP 

• 4 fotografies originals tamany carnet  

 
 El curs 2020/2021 s’iniciarà el dia 01/09/2020. 
 
 La reunió informativa per al curs 2020/2021 la tenim 

prevista el divendres 17 de Juliol. A causa de la 
situació actual per la COVID-19 s’informarà més 
endavant, de l' horari, així com possibles 
modificacions. Per informar-vos sobre aquesta 
reunió i altres informacions utilitzarem un grup de 
difusió de WhatsApp. 

 
   

Sr/Sra________________________________D.N.I________________pare/mare 

de_____________ autoritze a l’Ajuntament i l’escoleta infantil municipal a rebre 

informació corresponent al procés educatiu, al següent número de 

telèfon____________________ . 



 
CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE “ BENIRREDRÀ” 

C/ Ronda , 4. 46703 Benirredrà . València. 
 

NORMES GENERALES: 
 
- La matrícula d’un alumne suposa l’acceptació de les Normes Generals. 

- L’alumne es matricula per al curs escolar complet de setembre a juny. Al mes 

de juliol oferíem el servei d’escoleta d’estiu . 

- Servei de menjador: s’abonarà mensualment en funció dels dies d’utilització. 

Informarem a la reunió sobre aquest procés. 

- El pagament de les quotes mensuals i menjador escolar s’efectuarà 

mitjantçant domiciliació bancària. Les despeses originades pels rebuts tornats 

seran a càrrec de l’alumne i el pagament del rebut i despeses s’efectuarà 

mitjançant ingrés en el compte de l’associació. 

- Les Normes de Funcionament del Centre seran explicades i entregades a la 

reunió informativa el dia 17 de Juliol de 2020. 

- La continuïtat d’un/a alumne/a al Centre implica el compliment de les Normes 

Generals i de les Normes de Funcionament del Centre. 

- L’escolarització per als alumnes 2-3 anys es gratuïta.  

 - L’Ajuntament de Benirredrà, donada la situació actual que vivim les famílies i 

administracions públiques, convocarà Ajudes a les famílies que tinguen 

dificultats econòmiques. 
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