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INFORMACIÓ SOBRE LES NORMES DE MATRICULACIÓ I
 FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES

1.- ADMISSIÓ

1. Podran  sol·licitar  plaça  en  les  Escoles  Infantils del  Patronat  per  al  curs   2023/2024  els
xiquets/les  xiquetes   residents  al  terme  municipal  d'Alacant,  les  edats  dels  quals  estiguen
compreses entre els 3 mesos i els 2 anys, sempre que, en este últim cas, no complisquen els 3
abans de l'1 de gener del 2024.

2. Els/les alumnes que ja estigueren matriculats/-des en les Escoles el curs anterior, reunisquen els
requisits d'edat especificats en l'apartat anterior, i es troben al dia en el pagament de les quotes,
mantindran el seu dret a la plaça el curs 2023/2024.

3. L'admissió d'alumnes estarà supeditada a:

a) El desenvolupament del període d'adaptació.
b) L'acceptació de les normes de caràcter general de les Escoles.
c) La realització d'unes entrevistes prèvies amb els/les responsables de les Escoles Infantils, a fi

de tindre un major coneixement del xiquet.
  

4. L'admissió de nous/noves alumnes en les Escoles, quan no hi haja places suficients per a atendre
totes les sol·licituds, es regirà pels criteris prioritaris establits en el barem següent. Els menors
en acolliment residencial, en acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció, tindram
prioritat en l'accés al centre, en els termes que preveu l'article 47 de Llei 26/2018, de 21 de
desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

BAREM:
A.- Existència de germans/-nes matriculats/-des al centre.

a Un/-a germà/-na al centre 4 punts
b Dos o més germans/-nes al centre 5 punts

 Als efectes previstos en este apartat tindran, a més,  la consideració de germans/-nes:
-  Els/Les xiquets/-es en règim d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció.
-  Els/Les  que  no  compartint  progenitors  residisquen al  mateix  domicili  i  hi  haja  vincle
matrimonial o assimilat a efectes legals entre el pare, la mare o tutor/-a d'ambdós.
L'alumnat nascut de part múltiple es valorarà com una sol· licitud que ocuparà tantes vacants
con nascuts del part múltiple hi haja, sempre que així ho sol·licite el pare, la mare o la persona
tutora legal.

Acreditació.-
Només es computarà l'existència de germans/-nes matriculats/-des al centre quan estos vagen a
continuar assistint-hi en el curs escolar per al qual se sol· licita plaça.
La comissió de matriculació verificarà este extrem.



Si  els  cognoms  no  foren coincidents  s'acreditarà  la relació  per  mitjà  de  llibre  de  família,
certificat,  sentència per la qual s'adjudique la tutela i, si és el cas, la corresponent resolució
administrativa, emesa per la conselleria competent en matèria de benestar social, en la qual es
conferisca la guarda i acollida del/de la menor.

     B.- Rendes anuals de la unitat familiar.

-  En el  cas de que algun dels membres de la unitat familiar  siga beneficiari/a de la renda
valencia d'inclusió, se li asignarà una puntuació de 5 punts.
- Quan cap membre de la unitat familiar siga beneficiari/a de la renda valenciana d'inclusió, les
rendes anuals es calcularan tenint en compte el nombre de membres de la unitat familiar.
Les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran d'acord amb l'Indicador Públic de Renda
d'Efectes Múltiples (*IPREM) corresponent a 14 pagues, assignant la següent puntuació:

a Renda anual de la unitat familiar igual o inferior al 
valor de l’IPREM

4 punts

b Renda anual de la unitat familiar superior al IPREM
i inferior o igual a dues vegades el IPREM

2 punts

c Renda anual de la unitat familiar superior a dues 
vegades el IPREM

0 punts

IPREM: Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples de l'any 2021: 7.908,60 € anuals. 

Acreditació.-
Per a l'obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar serà requisit
imprescindible omplir  l'annex I d'autorització expressa al Patronat perquè este organisme puga
obtindre confirmació de les dades a través de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. A
este efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran l'esmentada
comprovació amb la seua firma en el citat annex.
En el cas que s'opte per no presentar l'annex I, no es valorarà el criteri de rendes familiars.
Tampoc es valorarà este criteri si un membre de la unitat familiar, major de 16 anys, no firma el
citat annex.
La renda de la unitat familiar serà la corresponent a l'exercici fiscal, anterior en dos anys a l'any
natural en què se sol·licita la plaça escolar.
La renda de la unitat familiar es determinarà dividint els ingressos entre el nombre de membres
que la componen.
A estos efectes, es considerarà unitat familiar la formada pels cònjuges o persones unides per
anàloga relació i  els/les fills/-es menors de 18 anys, així com els majors d'esta edat i menors de
26 anys que convisquen al domicili familiar i no perceben cap tipus d'ingressos.
En el cas de separació o divorci dels pares, mares o tutors/-res no es consideraran els ingressos
del que no visca al mateix domicili de l'alumne/-a.
Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge (o persona unida per anàloga relació)del
pare,  mare  o  tutor/-a  de  l'alumne/-a  que  convisca  al  mateix  domicili.  Aquesta  mateixa
consideració,  serà  la  que  es  tindrà  en  compte  a  l'hora  de  determinar  el  nombre  de  membres  que
componen la unitat familiar, a l'efecte de la concessió de les beques que atorga el Patronat.

En  cas  de  custòdia  compartida,  es  consideraran  membres  de  la  unitat  familiar  els  que
convisquen en el domicili d'empadronament de l'alumne/-a.
La composició de la unitat familiar serà la corresponent al moment de presentar la sol·licitud.

 La condició d'alumne/a destinatari/a de la renda valenciana d'inclusió s'acreditarà conforme al 
que es disposa en la llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valència  
d'inclusió, amb la presentació de la còpia compulsada de la resolució de la persona titular de la 
prestació de la renda valenciana d'inclusió.



C.- Situació laboral.

a Treballen els dos cònjuges (o persones unides
per anàloga relació)

3 punts

b Treballa un sol cònjuge (o persona unida per 
anàloga relació)

1 punt

 Als efectes previstos en este apartat, la situació de família monoparental l'únic progenitor/a de la
qual es trobe treballant, tindrà la mateixa consideració  que la situació prevista en l'apartat “a”. 

      Acreditació.-
Es presentarà informe de vida laboral i, segons els casos,  fotocòpia del contracte de treball en
vigor  o   fotocòpia de  l'alta  com a  autònom (declaració  censal  presentada  en  la  Delegació
d'Hisenda, imprés 036 o 037) 

D.- Discapacitat de l'alumne/-a, dels seus pares, mares, tutors/-res i germans/-nes.                       

Entre el 33% i el 
65 %

Superior al 65 %

a Discapacitat de l'alumne/-a 1 punt 2 punts
b Discapacitat del seu pare, mare, 

tutor/-a o germans/-nes (*)
0,5 punts 1 punt

(*) Per cada un d'ells en els quals es done esta situació

Esta situació ha d'estar reconeguda per l'òrgan competent en matèria de valoració de 
discapacitats.
Acreditació.-
La discapacitat dels/de les alumnes, germans/-nes, el seu pare, mare o tutors/-res s'acreditarà per 
mitjà de la corresponent certificació, emesa per la Conselleria competent en matèria de benestar 
social.
Es  considera  que presenten  una discapacitat  en  grau igual  o  superior  al  33% les  persones
pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent
en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i les persones pensionistes de classes passives que
tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permantent per al servei o
inutilitat, de conformitat amb el que estableix l'article 4.2 del Text Refós de la Llei general de
drets de les persones amb discapacitat  i  de la seua inclusió social,  aprovat  pel  Reial  Decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

E.- Altres circumstàncies.

General Especial
a Situació de família nombrosa 1 punt 2 punt
b Situació de família monoparental en desocupació 1 punt
c Alumne/-a en situació de discapacitat pendent de 

reconéixer i/o que assistix a algun centre o gabinet
d'estimulació o atenció primerenca

1 punt

d Situació de violència sobre la dona 1 punt

 
      Acreditació.- 

La  condició  de membre de família  nombrosa s'acreditarà aportant  el  títol  oficial  de família
nombrosa a què fa referència l'article 5 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de
les Famílies Nombroses (BOE núm. 277, de 19.11.2003).



La  condició  de  membre  de  família  monoparental  s'acreditarà  aportant  el  títol  de  família
monoparenta, que fa referència l'article 12 del Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel
qual  es  regula  el  reconeixement  de  la  condició  de  família  monoparental  a  la  Generalitat
Valenciana, expedit per la conselleria competent en matèria de família o, si és el cas, quelasevol
document  que  acredite  legalment  la  dicta  condició.  Únicament  en  els  casos  de  família
monoparental  que no  dispose del  títol  corresponent  i  per  als  casos  de custòdia compartida,
s'adjuntarà certificat d'empadronament col·lectiu actualitzat en data presentació de sol· licituds,
en el que figuren tots els membres de la unitat familiar que conviuen amb el/l'alumne/-a. Este
certificat es podrà substituir per un informe de l'ajuntament que, de manera anàloga, acredite els
membres de la unitat  familiar  que conviuen amb el/l'aumne/-a.  En cas de separació, divorci,
nul·litat matrimonial  o finalització de la convivència, s'haurà d'aportar còpia de la sentència,
conveni regulador o de tot pronunciament judicial que tinga, o puga tenir, incidència en l'àmbit
escolar. En cas de viduïtat, certificació d'aquesta situació.

La condició d'alumne/-a en situació de discapacitat pendent de reconéixer s'acreditarà aportant
fotocòpia de la sol· licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat
presentada  davant  de  l'òrgan  competent  en  matèria  de  valoració  de  discapacitats,  així  com
informe mèdic, psicològic i/o social que acredite la discapacitat al·legada.
En el cas d'acudir només a centre i/o gabinet d'estimulació o atenció primerenca, haurà d'aportar-
se Informe del centre que justifique i detalle l'assistència rebuda.

La situació de violència sobre la dona,  s'acreditarà mitjançant la presentació de qualsevol dels
mitjans de prova recollits expressament en l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la
Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

              
No s'establix puntuació per proximitat dels domicilis familiars a les escoles infantils municipals,
tenint en compte que ambdós centres estan situats a la zona nord de la ciutat,  i per tant, no seria
factible establir divisions geogràfiques sobre el pla de la ciutat.

      5. En cas d'empat, es resoldrà atorgant prioritat a qui major puntuació haja obtingut en els
successius  apartats,  per  l'orde  establit.  Si  no  s'haguera  desfet l'empat,  la  Comissió  de
Matriculació resoldrà el que procedisca discrecionalment i  motivadament.

          
6. L'òrgan competent per a resoldre les sol· licituds d'ingrés serà la Comissió de Matriculació

nomenada a  este  efecte  pel  Patronat  i  contra  les  seues  resolucions  podrà  interposar-se
reclamació davant del Consell d'este.

2.- PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE MATRICULACIÓ PER
AL CURS 2023-2024

Les sol· licituds de matriculació es tramitaran de manera electrònica. Cada sol·licitant ha de fer
una  sol·licitud  per  alumne  o  alumna  que  desitge  matricular,  a  la  qual  annexarà  tota  la
documentació requerida en cada cas. Les persones interessades podran usar els següents sistemes
de verificació d'identitat a fi de formular la sol·licitud d'admissió:

-Certificat digital emés per qualsevol Agència de Certificació de Confiança.
-DNI electrònic (*eDNI).

En el cas de l'antic alumnat, com que les seues dades ja consten en els respectius expedients que
hi  ha a les escoles, i només quan no s'haja pogut formalitzar la confirmació de plaça a través del
procediment telemàtic,  podran fer-ho seguint les instruccions i emplenant el formulari  que a
aquest efecte s'habilitarà en el web municipal.



No obstant això, aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics, podran entregar les
seues sol· licituds i la documentació que en cada cas haja d'acompanyar-se, a l'escola infantil Els
Xiquets, encara quan l'escola seleccionada per a matricular al seu fill/a siga l'escola infantil Siete
Enanitos. L'antic alumnat ho farà en els dos últims dies del termini de matriculació reservat per a
la seua atenció, per l'ordre i en l'horari que prèviament li serà notificat, i el nou alumnat podrà
fer-ho durant la totalitat del període de matriculació establit, prèvia sol·licitud de cita al centre.
En  tots  dos  casos,  seguint  les  instruccions  i  mesuresde  seguretat  que  a  aquest  objecte  es
determinen per part de la Direcció de les escoles i del Patronat.

Els  respectius  llistats  d'admissió  de  l'alumnat  es  publicaran  en  els  taulers  d'anuncis  del
Patronat i de cadascuna de les escoles, així com en el web municipal (informació del Patronat). 

 

 3.- HORARI I CALENDARI.

1. L'entrada  progressiva  dels/de  les  alumnes  a  les  Escoles  per  a  facilitar  el  període
d'acolliment, s'estendrà, com a màxim, fins al 15 d'octubre del 2023.

2. L'entrada dels/de les xiquets/-es en el servici d'horari especial (que s'iniciarà en el mes
d'octubre) estarà compresa entre les 7:45 i  les 8:45 hores. A este servici tan sols podran
accedir  aquelles  famílies  en  què  treballen  ambdós  o que  ambdues  (o  el  seu  únic/-a
integrant en el cas de famílies monoparentals)es troben cursant estudis en centres docents
autoritzats conduents a l'obtenció d'un títol oficial i sempre que quede acreditada, a la vista
de les seues jornades laborals o lectives, la necessitat d'ús d'aquest servei, per ordre de
puntuació obtinguda en el barem d'admissió. i fins a cobrir la capacitat màxima de l'aula
destinada a dita servei. En cas d'empat, es resoldrà segons el que es disposa en l'apartat 5
del punt 1 (admissió) d'aquestes mateixes normes.

3. Al servei de prolongació de l'horari en els mesos de juny i juliol (fins a les 15 hores i 15
minuts),  tan  sols  podran  accedir  els/les  alumnes  pertanyents  a  famílies  en  les  quals
treballen les dues persones que la formen o que ambdues (o el seu únic/-a integrant en el
cas de famílies monoparentals) es troben cursant estudis en centres docents autoritzats
conduents a l'obtenció d'un títol oficial  i sempre que quede acreditada, a la vista de les
seues jornades laborals, la necessitat de tal prolongació, així com unes altres en les quals
concórrega alguna circumstància que, a criteri del centre educatiu, justifique la necessitat
de l'ús d'aquest servei, al que s'accedirà per ordre de puntuació obtinguda en el barem
d'admissió, fins a cobrir la capacitat màxima de les 4 aules destinades a aquest servei. En
cas d'empat, es resoldrà segons el que es disposa en l'apartat 5 del punt 1 (Admissió)
d'aquestes mateixes normes.

4. L'horari de l'Escola serà, de dilluns a divendres, el següent:
a) Entrada: a les 9:00 hores.
Per  al  bon  funcionament  del  Centre,  les  portes  es  tancaran  a  les  9:30  hores  i
cap xiquet/-a podrà entrar-hi després d'esta hora sense prèvia notificació i causa 
bastant justificada.

b) Eixida: de les 16:30 a les 17:00 hores.
     Aquells/-es alumnes que no facen ús del servici de menjador, eixiran a les 11:45 
     hores del matí, tornant a entrar a l'Escola a les 15 hores.
     Del 8 al  14 de setembre del 2023, l'horari serà de 9 a 13 hores.
     Del 15 al 30 de setembre del 2023, l'horari serà de 9 a 13 hores i 45 minuts.
     De l'1 al 30 de juny de 2024, l’horari serà de 9 a 13 hores i 12 minuts.
     De l'1 al 22 de juliol de 2024, l'horari serà de 9 a 13 hores.

          
       



       5. Les faltes de puntualitat en la recollida dels/de les xiquets/-es donarà lloc que:
a) Quan injustificadament es produïsca un retard en la recollida d'un/-a xiquet/-a, sobre

l'horari oficial de l'eixida de l'Escola, perdrà el dret a assistir-hi els dos dies lectius
següents a aquell en què es va produir tal retard.

b) Quan el retard en la recollida del mateix xiquet/-a es produïsca per segona vegada en
el mateix curs, la pèrdua del dret d'assistència arribarà als 5 dies lectius i se l'advertirà
que un nou retard produirà la pèrdua definitiva del dret a assistir a l'Escola.

La pèrdua definitiva del dret d'assistir a l'Escola requerirà la seua ratificació pel Consell
del Patronat.

              6. Vacacions:
     Hi haurà període de vacacions a l'estiu (del 23 de juliol al 7 de setembre), Nadal i Setmana

Santa; i seran festius, a més, els dies que assenyale la Direcció Territorial d’Educació,
sentit el Consell Escolar Municipal.

4.- SERVICI D'AUTOBÚS.

     Serà gestionat, si és el cas, per l'associació de mares i pares d'alumnes.
     

1.- No podran utilitzar el servici d'autobús els/les xiquets/-es menors de 24 mesos.

2.- El nombre de places per a esta edat és limitada.

3.- No està permés portar aliments, llepolies o medicaments durant el  recorregut del servici
d'autobús.

4.- L'autobús no esperarà en cap parada. Els/Les xiquets/-es que es queden a l'autobús estaran
a disposició del seu pare, mare o tutor/-a en el punt que s'indica en les normes específiques
en cada Escola, i correran a càrrec seu les despeses ocasionades per això.

5.- Es recomana no utilitzar el servici d'autobús durant el període d'acolliment.

       5.- ALIMENTACIÓ . 

1. A fi  de que els  pares,  mares  o  tutors/-res  coneguen el  que  mengen els  seus  fills/-es
diàriament, els seran facilitats els menús, elaborats davall la supervisió de professional
especialitzat.

2. En cas d'al·lèrgia a determinats aliments s'ha de notificar tal circumstància al centre amb la
corresponent antelació i justificar-la amb l'oportú certificat mèdic.

3. No està permés portar al centre cap tipus de llepolia o aliment per als xiquets/-es durant
l'horari d'este.

4. En el cas d'alumnat que es trobe en període de lactància materna, i així se sol· licite per part
de les seues famílies a la Direcció del centre, s'aplicarà el protocol per a l'alimentació amb
llet materna aprovat pel Patronat a aquest objecte i, en el seu cas, l'establit als mateixos
efectes per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a l'alumnat escolaritzat
en escoles o centres d'educació infantil de primer cicle.

      6.- VESTIT.

1. Els/Les xiquets/-es hauran d'anar vestits amb comoditat i sense excessiu abric a l'hivern.



2. Evitaran portar  pantalons amb  tirants,  sivelles o qualsevol  tipus  de peces de roba que
resulten de maneig incòmode per a ell/-a o el seu educador/-a.

3. Els/Les xiquets/-es de 0 a 24 mesos, així com tots/-es aquells/-es que encara no hagen
aconseguit  el  control  d'esfínters,  necessiten  portar  dos  bosses de  tela  correctament
marcades, una d'elles amb les peces següents:

     

     Un paquet de bolquers, 3 mudes de roba completa (camiseta, muda interior, jersei, pantaló
o vestit i calcetins), un parell de sabates, 2 pitets.

     Elements que es reposaran periòdicament:
     Una esponja, una caixa gran de mocadors de paper, una botella de sabó líquid d'1 litre, 2

tovalles que es renovaran per al seu llavat, un paquet de bolquers.

4. Els/Les xiquets/-es que hagen aconseguit el control d'esfínters necessiten igualment portar
dos bosses de tela correctament marcades, una d'elles amb les peces següents:

       3 mudes de roba interior, 1 muda de roba completa (inclòs calçat) i 2 pitets.

    Elements que es reposaran periòdicament:

     1 tovalla que es reposarà per al seu llavat, 1 caixa de mocadors de paper gran, 1 botella de
sabó líquid d'1 litre.

 5.   Tots/-es els/les  xiquets/-es hauran de portar  un llençol  ajustable i   una  manta   de
grandària bressol per a la sesta.

 6.  Els abrics i les jaquetes hauran de portar una cinta per a penjar-los a la perxa.  
       Tota la roba ha d'anar marcada.

         7.- SALUT.

1. És imprescindible que tots els/les alumnes porten a l'Escola:

a) Si escau, el document sanitari que determine la conselleria competent en matèria de
sanitat, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

 
b) La cartilla de vacunacions correctament omplida.

c) Una fotocòpia de la targeta sanitària de la Generalitat  (SIP) o document anàleg.

2. Els/Les xiquets/-es que estiguen patint malaltia  infectocontagiosa no podran assistir  a
l'Escola Infantil. Per a la seua reincorporació hauran de portar un certificat d'alta del  seu
pediatre amb indicació de la malaltia patida.

a) Febra: el/la xiquet/-a que té febra (superior a 37'5º) no podrà acudir a l'Escola ni eixe
dia ni el següent, només ho farà després d'un interval de 24 hores lliure de símptomes.

      
b) Conjuntivitis: esta malaltia no és greu, però sí que és molt contagiosa per la qual cosa

el/la xiquet/-a no ha d'acudir a l'Escola fins a la seua curació.
      
c) Diarrea: si la diarrea és molt important, més de tres deposicions al dia, el/la xiquet/-a

no ha d'acudir a l'Escola perquè necessita cures especials, només ho farà després d'un
interval de 24 hores lliure de símptomes.



d)  Pediculosi (polls):  els/les xiquets/-es que presenten  este  paràsit  no  han d'acudir a   
      l'Escola  fins a estar-ne lliures, perquè el contagi és inevitable.

     e) Malalties infeccioses de la pell: el mateix que per a la conjuntivitis.
                    
           3.  No és aconsellable que els/les xiquets/-es porten cap tipus de joia (anells, polseres, etc.) pel

perill que representen per a ells/elles i per als altres, i queden expressament prohibides les
arracades de cércol, pel risc que comporten.

 
4. Medicaments: no es donarà cap tipus de medicament al Centre, excepte en cas d'estricta

necessitat i amb prescripció mèdica (per exemple: antiepilèptics, coagulants, etc.)  i previ
consentiment informat pel pare, mare o tutor/a legal i sol· licitud a la persona responsable del centre
educatiu per a subministrar medicació en horari escolar. En este cas, hauran de ser portats pels
pares, mares o tutors/-res els quals els donaran a l'educador/-a i no permetran mai la seua
manipulació pel/per la xiquet/-a  ni el seu trasllat a la bossa.

         8.- QUOTES.

1. L'aportació dels usuaris del servici d'escola i de menjador al cost de tot el curs es distribuïx
en el pagament de 10 quotes, de setembre a juny, ambdós inclusivament, per la qual cosa
la quota que correspondria al mes de juliol figura prorratejada a parts iguals en els deu
mesos precedents.

2. L'impagament  de dos quotes o la repetida devolució d'estes sense causa justificada (a
aquest  objecte  la  treballadora  social  del  Patronat  revisarà  prèviament  cada  cas  en
particular) pot ser motiu de baixa al centre, sense perjudici de l'execució de mesures legals
conduents al cobrament de totes les quotes pendents.

3. Les beques o reduccions de l'import de la quota  previstes en l'Ordenança reguladora del
preu públic per prestació del servici d'escola infantil, podran ser objecte de revisió al llarg
del curs escolar, i podran experimentar variacions en funció dels canvis de la situació
economicofamiliar. Així, en el cas de produir-se alguna variació durant el curs, haurà de
comunicar-se a la treballadora social perquè faça la corresponent revisió i  proposta de
variació de la beca o de la reducció de quota. A estos efectes, el Patronat podrà sol·licitar
informació complementària per a verificar i ampliar les dades aportades inicialment, que
si no és entregada en el termini atorgat, segons els casos, suposarà la pèrdua del dret a
assistir a l'escola així com de l'ajuda inicialment concedida,  mentre esta no s'aporte. La
falsedat de les dades o la negativa a aportar-les pot determinar la pèrdua  del dret a la
plaça de l'escola.

       9.- INFORMACIÓ GENERAL

1. No s'entregarà el/la xiquet/-a a cap persona menor d'edat ni desconeguda, diferent de la que
habitualment l'arreplega. En cas de qualsevol anomalia, la persona que passe a arreplegar-lo
haurà de presentar el DNI (o fotocòpia) del pare, mare o representant legal del xiquet/-a i una
autorització firmada per algun d'ells. En tot cas, s'haurà d'avisar amb antelació a l'Escola.

2. En  cas  de  circumstàncies  familiars  especials  (separació,  divorci,  nul· litat  matrimonial,
finalització de la convivència, etc.) es comunicarà al centre adjuntant còpia de la sentència,
conveni  regulador  o de tot  pronunciament  judicial  que tinga,  o  puga tenir,  incidència en
l'àmbit escolar. En cas de viduïtat, certificació d'aquesta situació.

3. Per a qualsevol excursió o eixida que organitze l'Escola Infantil, els pares, mares o tutors/-res
hauran d'atorgar la seua conformitat per escrit.



4. El Consell del Patronat donarà de baixa els/les alumnes que deixen d'assistir-hi reiteradament
i injustificadament a l'Escola.

5. Quan un/-a xiquet/-a cause baixa al Centre per voluntat pròpia, haurà de comunicar-se, per
escrit, immediatament, a la Direcció de l'Escola.

6. Qualsevol  anomalia  relativa  a  la  inassistència  del  xiquet/-a  a  l'Escola  Infantil  haurà  de
comunicar-se abans de les 10 del matí del dia en què es produïsca, així com els motius d'esta.

7. Els canvis de domicili i telèfon hauran de ser comunicats a l'Escola. L'incompliment d'esta
obligació podrà donar lloc a la imposició de les mateixes sancions previstes en l'apartat 3,
punt 5. 
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