
 
 

 
 
 

Ajuntament de Pedreguer 
 

 

 
 

Ajuntament de Pedreguer 
C/ Ajuntament, 7 · Apartat de correus 134 · Pedreguer 03750 (Alacant) ·Tel. 965 760 669 · Fax: 965 761 949 

ajuntament@pedreguer.es · www.pedreguer.es 

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL LA GLORIETA – PEDREGUER 

 
CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ CURS 20-21  

Prescripció  25 de maig al 5 de juny (mitjançant email). 

Llistat d’alumnes 10 de juny. 

Reclamacions . 11 i 12 de juny 

Matricules presencials 
amb cita prèvia. (Es 
posaran en contacte per 
donar-vos la cita del dia i 
l’hora). 

 

15-26 de juny  

 

Preinscripció: del 25 de maig al 5 de juny (mitjanç ant e-mail)  

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, s’haurà de presentar còpia 
de la següent documentació:  

• DNI/NIF/NIE d’ambdós pares/mares. 

• Llibre de família complet. 

• Calendari de vacunacions actualitzat  

• SIP de l’alumne/a.  

• Declaració de la renda 2018 o 2019 (en el cas que desitge que es 
tinga en compte el barem per aquest aspecte). 

• Targeta família nombrosa o monoparental (si s’escau).  

      - Còpia dels documents que acrediten qualsevol dels apartats de “Criteris 
Complementaris” en el cas que no hi haja prou places al centre sol·licitat.  
 

1. Existència de germans matriculats en el mateix centre. 
2. Pares o tutors treballadors en el centre docent. 
3. Rendes anuals de la unitat familiar.  
4. Discapacitat de l’alumne, dels seus pares i germans  
5. Condició de família nombrosa  
6. Família monoparental. 
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Matrícules presencials amb cita prèvia.  

Ens posarem en contacte amb les famílies per donar-los cita prèvia. Preguem 
puntualitat.  

 I en el mateix moment s’omplirà el full de matrícula. El dia que vos citem heu 
d’omplir el full de matrícula i portareu les fotocòpies i originals de tota la 
documentació enviada per email.  

I també el justificant de pagament de l’AMPA.  

NOTA: Els pares/mares que vulgueu portar el xiquet/a durant els mesos 
de juliol i d’agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, que ho facen constar a la 
matrícula, per a poder establir preu i grup, mínim de 10 xiquets/es. 

 

PREUS I SERVEIS CURS 2020-2021 

 

MATRICULA PER A XIQUETS/ES NASCUTS/DES EL 2018:  

 

         Per al pròxim curs, el finançament total del cost d'escolarització de 
l'alumnat de 2-3 anys matriculat en escoles de titularitat municipal, serà a 
càrrec de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports i per tant, 
gratuït per als alumnes. 
 El procés d’admissió de tot l’alumnat serà el previst a la normativa vigent 
(Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell que regula l'admissió en els centres 
docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació 
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, en 
concret, la Disposició Addicional Segona). 

La matrícula està condicionada fins que queden cobertes les places. 

 

MENJADOR:  

      Dinar...................... 90,00 €, aproximadament. 

     (En sol·licitar la matrícula s’haurà de fer, si s’escau, la inscripció al 
menjador: LES PLACES SÓN LIMITADES). 

    

      Maig 2020 


