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Com sol·licitar
l’ajuda

Mitjançant la seu 

electrònica

(sede.paterna.es),

omplint la 

instància de 

manera telemàtica 

amb signatura 

o DNI electrònic

Presencialment,

en el SIAC, en els

llocs, dies i

hores indicats.

En cas de no

poder acudir el dia

i hores indicades

podrà també

vindre un altre dia

sol·licitant cita

prèvia per al SIAC

Termini de presentació

Horaris

Per a alumnes ja matriculats durant el curs 
anterior en el centre escolar de primer o 
segon cicle del 4 al 18 d’abril de 2019.

Per a alumnes que durant el curs anterior NO 
estigueren matriculats en el centre escolar 
de primer o segon cicle del 2 al 16 de maig 
de 2019

SIAC
De dilluns a divendres matins: de 8.30 a 14.30 h.
Dimarts i dijous tardes: de 15.30 a 18.30 h. 
(exclusivament per a beques)

Oficina de la Canyada
Dimarts i dijous al matí: de 8.30 a 14.30 h. 
(amb cita prèvia)
Dilluns i dimecres al matí: de 8.30 a 14.30 h.

Registre d'entrada la Coma 
De dilluns a dijous al matí de 9 a 14.30 h.

Terramelar
Divendres al matí de 8.30 a 14.30 h. 
(amb cita prèvia)

https://sede.paterna.es/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=362


DEL 2 AL 16 DE MAIG

Del 4 al 9 d’abril

Del 4 al 9 d’abril

Del 10 al 12 d’abril

Del 10 al 12 d’abril

Del 15 al 18 d’abril

Del 15 al 18 d’abril

Del 15 al 18 d’abril

Del 2 al 7 de maig

Del 2 al 7 de maig

Del 8 al 10 de maig

Del 8 al 10 de maig

Del 13 al 16 de maig

Del 13 al 16 de maig

Del 2 al 16 de maig

Dimarts i dijous: de 8.30 a 
14.30 h. (amb cita prèvia)
Dilluns i dimecres: de 8.30 
a 14.30 h.

AquBaby

Del 4 al 18 d’abril

Dimarts i dijous: de 8.30 a 
14.30 h. (amb cita prèvia)
Dilluns i dimecres: de 8.30 
a 14.30 h.

Del 4 al 18 d’abril

De dilluns a dijous
de 9 a 14:30 h.

Del 2 al 16 de mayo

De dilluns a dijous
de 9 a 14:30 h.

DEL 4 AL 18 D’ABRIL
HORARI SIAC

De dilluns a divendres
matins: de 8:30 a 14:30 h.

Dimarts i dijous 
vesprades: de 15:30 a 18:30 h.

(exclusivament per a beques)

AquBaby




