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2013
UN ESPAI DE JOCS
PER A XIQUETS I XIQUETES
NASCUTS ENTRE 2001 i 2009

Un any més iniciem el procés d'inscripció al servici
d'Escola d'Estiu. La nostra intenció per a enguany és
continuar amb una inscripció amb la màxima comoditat
per a vosté. Per a això farem una matriculació per fases
o moments. Si vosté va acudir l'any passat a qualssevol
de les Escoles d'Estiu, i en funció de l'any de naixement
i del centre on vullga portar al seu ﬁll/a, li indicarem el
dia en que podrà vindre a realitzar la matriculació.
Així mateix, hi haurà opcions en el cas d'aquelles persones que, per qualsevol motiu, el 2012 no es trobaren
inscrites a cap centre (per exemple els nascuts al 2009),
o que volen un centre diferent al de l'any passat. S’ha
de respectar el dia que li hem adjudicat per a la
matriculació. En el cas que, per causa de força major, li
resulte impossible, donarem opció en les dates de
matrícula nova. En tot cas, si té algun dubte particular,
consulte en els telèfons d'informació sobre l'escola.
Li assenyalem tota la informació annexa necessària per a
poder realitzar la matrícula. Tracte de portar-la emplenada en el moment de la inscripció:
1. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L'ESCOLA D'ESTIU
2013. INFORMACIÓ PER AL PROCÉS DE MATRICULACIÓ
(quadre de dates d'inscripció per centres i dates de
naixement dels menors).
2. FITXA D'INSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA I DIFERENTS
SERVEIS COMPLEMENTARIS (MENJADOR, MATINALVESPRADA, BUS PER AL JAIME I), PROCEDIMENT PEL
PAGAMENT DELS PREUS PÚBLICS.
Reba una cordial salutació,
Ignacio R. Gabarda Orero
Regidor d’Educació

REUNIONS INFORMATIVES
17:30 CP El Parque
10:00 CP Jaume I

17:30 CP
Villar Palasí
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Departament d’Educació
C/ Ramón Ramia Querol, s/n
96 305 30 07
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CALENDARI i HORARIS

INSCRIPCIÓ I
MATRICULACIÓ

També posem a la vostra disposició estos horaris especials:
· ESCOLA MATINERA, de 7:30 a 9:30 hores. Preu: 26 €
· ESCOLA VESPERTINA, de 15 a 17 hores. Preu: 26 €

Per a anar al CP Villar Palasí o CP Vicente Mortes:

del dilluns 1 al dimecres 31 de juliol
de 9:30 a 13:30 hores

PREUS
PÚBLICS

FITXA D’INSCRIPCIÓ

Matrícula en el SIAC (Servici d'Informació i Atenció al Ciutadà, en
l’ediﬁci de l’Ajuntament de Paterna, plaça de l’Enginyer Castells, 1).

Per a anar al CP El Parc:

140€

Primer germà: 105 €
Segon germà: 70 €
Servici de MENJADOR NO INCLÒS. Preu del menjador: 40 €

Matrícula en el centre social de la Canyada (c/ Sant Vicent Ferrer, 8).

Per a anar al CP Jaume I:

Matrícula en el centre social de Lloma LLarga (c/ Llentiscle s/n).
· Per a usuaris que van estar matriculats en l'Escola d'Estiu

2012 en el centre indicat se’ls remetrà informació al
domicili:
Segons el que s'indica en el quadre annex per a cada any i cada
centre.

TRANSPORT:
BUS ESCOLAR

· Per a usuaris de qualsevol edat, NO matriculats en l'Escola

d'Estiu 2012, que desitgen un centre diferent del de l'any
anterior, o que acudisquen per primera vegada (nascuts el
2007).

Per al C.P. Jaume I es disposa d’un servei de transport per la
zona de Lloma Llarga - Terramelar ﬁns al C.P. Jaume I, amb un
preu de 30 €

Segons el que s'indica en el quadre següent per a cada centre.

CP El Parque

Centre Social la Canyada
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

INDICACIONS

Fills/es
nascuts/es en l’

- Només podeu inscriure el vostre ﬁll o ﬁlla en un centre.
- Places limitades.
- Tracteu d'acudir el dia assenyalat per a l'any i el centre del
vostre ﬁll o ﬁlla: en cas de NO PODER ACUDIR el dia indicat en
el quadre per causa justiﬁcada, heu d'acudir en les dates de
matrícula nova que s’indiquen en els quadres annexos o cridar
al telèfon 961379600.
- No es permeten els canvis de centre una vegada feta la
inscripció.
- La comprovació de duplicitat o la inscripció en més d'un
centre alhora suposarà la pèrdua de la matrícula sense devolució dels preus públics.
- Si voleu inscriure més d'un ﬁll o ﬁlla, no heu d'esperar al torn
corresponent a l'any de naixement de cadascun: podeu
inscriure´ls a tots en la primera visita que realitzeu. En este cas,
heu d’emplenar una ﬁtxa i una domiciliació per cada menor.
- No és possible inscriure ﬁlls o ﬁlles d'amics i coneguts, a més
del vostres. En canvi, sí és possible que la inscripció del vostre
ﬁll o ﬁlls la puga realitzar algun familiar o conegut, però no a
uns altres menors d’un altre nucli familiar diferent.
- Si desitgeu inscriure el vostre ﬁll o ﬁlla en un centre diferent
al que va acudir durant l'Escola d'Estiu de l'any
passat, heu d'acudir en les dates de matrícula
nova o general, segons el que s'indica
en les tables següents.
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ANY

Día de
Matrícula

2009

CP Vicente Mortes

SIAC
Dilluns a divendres, de 8:30 a 14 h.
Fills/es
nascuts/es en l’

ANY

Día de
Matrícula

10 i 11 juny

2009

5 i 6 juny

2008

7 de juny

2008

3 i 4 de juny

2007

6 de juny

2007

31 de maig

2006 / 05

5 de juny

2006

30 de maig

2004 / 03

4 de juny

2005/04/03

29 de maig

2002 / 01

3 de juny

2002 / 01

28 de maig

Matrícula nova de qualsevol any. Usuaris
no matriculats en 2012 en aquest centre.

12 i 13 de juny

CP Jaume I

Centre Social de Lloma Llarga
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Fills/es
nascuts/es en l’

ANY

Día de
Matrícula

2009

Matrícula nova de qualsevol any. Usuaris
no matriculats en 2012 en aquest centre.

7 i 10 de juny

CP Villar Palasí

SIAC
Dilluns a divendres, de 8:30 a 14 h.
Fills/es
nascuts/es en l’

ANY

Día de
Matrícula

10 i 11 juny

2009

5 i 6 juny

2008

7 de juny

2008

3 i 4 de juny

2007

6 de juny

2007

31 de maig

2006 / 05

5 de juny

2006

30 de maig

2004 / 03

4 de juny

2005/04/03

29 de maig

2002 / 01

3 de juny

2002 / 01

28 de maig

Matrícula nova de qualsevol any. Usuaris
no matriculats en 2012 en aquest centre.

12 i 13 de juny

Matrícula nova de qualsevol any. Usuaris
no matriculats en 2012 en aquest centre.

7 i 10 de juny

Col·legi ..........................................................................
Nom i cognoms .................................................................
...........................................................................................
Data de naixement ......../.............................../..................
Adreça................................................................................
...........................................................................................
Telèfons (en horari de l’Escola d’Estiu) .............................
Persones autoritzades a arreplegar al xiquet ....................
...........................................................................................
Malalties, al·lèrgies (alimentàries o no) , o qualsevol altra dada
a tindre en compte .......................................................................
...........................................................................................
Correu electrònic ...............................................................
D. .....................................................................................
(pare/mare/tutor) amb DNI ............................................

A.

Autoritze al meu ﬁll/a que participe en les excursions
que es realitzen

B.

Autoritze a Gestión y Servicios de Paterna S.L.U. el
càrrec dels preus públics de l'escola d'estiu 2013 en el
compte baix indicat (si adjunta fotocòpia de la llibreta
del banc, haurà de ﬁrmar també esta autorització).

· Utilitzarà el servei de menjador?
· Utilitzarà el servei de matinal?
De 7.30 a 9.30 h.

· Utilitzarà el servei d’autobús?
*Només per al CP Jaime I

· Utilitzarà el servei de vesprada?
De 15 a 17 h.

· 1er Germà

2on Germà

3er Germà

Marcar el que corresponga en cada cas

· COMPTE CORRENT per a efectuar el càrrec dels preus públics de l'Escola
d'Estiu 2012 per Gestión y Servicios de Paterna S.L.U.
Entitat bancària

Sucursal

DC

NÚM. Compte

Nº.

Paterna, a ......... de ....................................... de 2013

Signat: .........................................................................
Una vegada realitzada la matrícula, el càrrec en compte es realitzarà aproximadament

a mitjan juny. Li informem que, si per qualsevol motiu el rebut fora tornat, i després de

consulta amb l'interessat, es seguirà procediment de constrenyiment amb meritació de les
recarregues corresponents.

ÉS IMPRESCINCIBLE PORTAR 2 FOTOGRAFIES (o fotocòpies
mida de carnet) I FOTOCÒPIA DEL SIP
Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels ﬁtxers automatitzats
propietat de l’Ajuntament de Paterna (València) i podran ser utilitzats pel titular del ﬁtxer per a l’exercici
de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostré podrà exercitar els drets d’accés,
rectiﬁcació, cancel·lació i oposició per mitjançant d’instància presentada davant del Registre d’Entrada
de l’Ajuntament de Paterna (València).

