Escola infantil municipal El Parc
C/ José Luis Caso n 3, esquina C/ Bobalar
46138 Rafelbunyol (València)
TLF 961195413
CALENDARI PERÍODE DE ADMISIÓ / Calendario periodo de admisión
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL EL PARC
RESERVES I SOL·LICITUDS DE PLAÇA DE NOU INGRÉS PER AL CURS ESCOLAR 2021-2022
RESERVAS Y SOLICITUDES DE PLAZA DE NUEVO INGRESO PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-2022
Es posa en coneixement de les famílies interessades a matricular als seus fills de 0 a
3 anys en l'escola infantil municipal "El Parc" de Rafelbunyol les dates del període
d'admissió per al curs escolar 2021-2022. Poden sol·licitar i presentar els
documents de sol·licitud de plaça de nou ingrés en la mateixa escola infantil al
carrer José Luis Caso n.3 esq. Bobalar, del 5 al 20 de maig en horari de 9 a 13
hores. Gràcies

Se pone en conocimiento de las familias interesadas en matricular a sus hijos/hijas de
0 a 3 años en la escuela infantil municipal "El Parc" de Rafelbunyol, las fechas del
período de admisión para el curso escolar 2021-2022.
Podrán solicitar y presentar los documentos de solicitud de plaza de nuevo
ingreso en la propia escuela infantil sita en Calle José Luis Caso nº 3 esquina Calle
Bobalar del 5 al 20 de mayo en horario de 9 a 13 horas. Gracias

PROCEDIMENT/ PROCEDIMIENTO
TERMINI DE RESERVES Per a alumnes ja
matriculats
PLAZO DE RESERVAS Para alumnos ya
matriculados
ADJUDICACIÓ DE RESERVES
ADJUDICACIÓN DE RESERVAS

TERMINI / PLAZO*
Fins al 22 d’abril
Hasta el 22 de abril

PUBLICACIÓ DE VACANTS PER TRAM D’EDAT
PUBLICACIÓN DE VACANTES POR TRAMO DE
EDAD

26 d’abril
26 de abril

Llistat de vacants. Es publicarà en el tauler d'anuncis de l'escola i de l'Ajuntament.
Listado de vacantes. Se publicará en el tablón de anuncios de la escuela y del Ayto.

Del 5 al 20 de maig

Document de sol·licitud proporcionat per l'escola i documents que permeten baremar
les puntuacions de cada sol·licitant segons s'arreplega en el format de sol·licitud.

Del 5 al 20 de mayo

Documento de solicitud proporcionado por la escuela y documentos que permitan baremar las
puntuaciones de cada solicitante según se recoge en el propio formato de solicitud.

TERMINI DE SOL·LICITUD DE PLAÇA DE NOU
INGRÉS
PLAZO DE SOLICITUD DE PLAZA DE NUEVO
INGRESO
BAREMACIÓ DE SOL·LICITUDS
BAREMACIÓN DE SOLICITUDES

DOCUMENTACIÓ/ DOCUMENTACIÓN
Document de reserva de plaça proporcionat per l'escola.
Documento de reserva de plaza proporcionado por la escuela.

23 d’abril
23 de abril

21 de maig
21 de mayo

En cas de hi haure més sol·licituds de matrícula que places vacants, es procedirà a
la baremació de les mateixes
En caso de haber más solicitudes de admisión que plazas vacantes, se procederá a
la baremación de las mismas
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LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS
LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS

TERMINI DE RECLAMACIONS
PLAZO DE RECLAMACIONES

LLISTES DEFINITIUS D’ADMESOS
LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS

21 de maig
21 de mayo
Fins el 25 de maig
Hasta el 25 de mayo

26 de mayo

Publicació del llistat provisional d’admesos per al curs 2021-2022
Publicación de la lista provisional de admitidos para el curso 2021-2022
Presentació de reclamacions de sol·licitants que hagen quedat fora de les llistes
d'admesos i consideren que no s'ha realitzat la seua baremació correctament o que
van sol·licitar plaça i no consten en cap llistat.
Presentación de reclamaciones de solicitantes que hayan quedado fuera de las listas
de admitidos y consideren que no se ha realizado su baremación correctamente o
que solicitaron plaza y no constan en ninguno de los listados.

LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITANTS DE
LLISTA D'ESPERA
LISTA DEFINTIIVA DE SOLICITANTES DE LISTA
DE ESPERA
FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

27 de maig
27 de mayo

Publicació de la llista definitiva de sol·licitants i reserves admesos
per al curs 2021-2022
Publicación de la lista definitiva de solicitantes y reservas admitidos
para el curso 2021-2022
Publicació de la llista definitiva de sol·licitants que queden en llista d'espera.
Publicación de la lista definitiva de solicitantes que quedan en lista de espera.

Del 31 de maig al 11 de juny
Del 31 de mayo al 11 de junio

Document de formalització de matrícula i annexos relacionats
Documento de formalización de matrícula y anexos relacionados.

COBRAMENT DEL REBUT DE MATRÍCULA
COBRO DEL RECIBO DE MATRÍCULA

Del 14 al 18 de juny
Del 14 al 18 de junio

Pagament de la tarifa corresponent a la matrícula per al curs 2021-2022
(per a alumnes matriculats en els trams d’edat 0-1 i 1-2 anys)
Pago de la tarifa correspondiente a la matrícula para el curso 2021-2022
(para alumnos y alumnas matriculados en los tramos de edad 0-1 y 1-2 años)

26 de mayo

* Aquests terminis poden variar depenent de les dates per a sol·licitar el bo infantil i altres ajudes convocades per la Conselleria d'Educació
Estos plazos puedes sufrir variaciones, dependiendo de las fechas para solicitar el Bono Infantil y otras ayudas, convocado por la Consellería de
Educación.

MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19 DURANT EL TERMINI D'ADMISIÓ:
- Acudir a l'escola proveït sempre de mascareta
- Imprescindible cita prèvia telefònica per a la recollida i lliurament de documentació
- Respectar les indicacions de la direcció del centre i seguir els recorreguts d'entrada i eixida marcats
- Puntualitat. Acudir a l'escola en l'horari assignat a la seua cita

