
ESCOLA PARCIALMENT 

SUBVENCIONADA PER: 

                                           

 

 

 

MATRICULACIÓ PER AL CURS 2013-2014 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR. 

 

Els pares/mares dels xiquets/xiquetes que han sol·licitat plaça , per tal de confirmar-la, 

hauran d’acreditar obligatòriament la documentació següent a les oficines de 

l’Ajuntament (termini: dies 4  i  5  de juny; vesprades de 15:00 a 17:00 hores). 

 

 Full de matrícula per al curs 2013-2014 (emplenat i signat) 

 

- Formalització de la domiciliació bancària; presenteu fotocòpia de la primera 

plana del compte on hem de carregar els rebuts.´ 

- Presentació del justificant d’ingrés de 75€ en el c/c CR 3138-1199-83-

0028471019 

- Fotocòpia DNI pare/mare 

- Fotocòpia del SIP 

- Fotocòpia de la cartilla de vacunació 

 

 Full d’autorització de l’ús de les imatges de l’alumnat  

 

 Full signat per les persones autoritzades per poder recollir el xiquet/xiqueta 

 

 Full d’autorització per administrar medicaments 

 

 Full signat d’acceptació de les normes del centre 

 

 

 

 

TOTS AQUESTS DOCUMENTS ES 

PODEN BAIXAR DE LA WEB DE 

L’AJUNTAMENT 
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       Full de matrícula 

----------------------------------------------------------------------
Cognoms i nom                                                         

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data de naiximent                      Municipi                                   Nacionalitat 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adreça                                                            Codi postal i població 

 

Teléfon habitual                      Teléfon d´emergència        Nº Afiliació a la S.S. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognoms i nom del pare                                                       DNI 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognom I nom de la mare                                                    DNI 

 

Cognom i nom del representant legal                                   DNI 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Document que acredite la pàtria potestat o la representació legal de l´alumne 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de germans                         lloc entre germans                    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llengua o llengues familiars 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entitat bancaria                                           Nº de compter 

 

Dades mèdiques que la familia considera que s´han de tindre en compter 
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Domiciliació bancària: 

 
Entitat Oficina DC Número de compte 

    

 

 

El Sr/a._____________________________________________________________amb 

 

DNI/NIE/passaport_________________________________, titular del compte abans 

  

Indicat, autoritza l’entitat bancària perquè satisfaça els rebuts que presente L’Escola  

 

Infantil Pequelar en concepte de quotes mensuals. 

 

 

 

Betxí,                                      de/d’                                de 
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   AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 
 

 

 

L’E.I.Pequelar de Betxí disposa a  internet d’un espai en la pàgina web de l’Ajuntament 

on informa i fa difusió d’algunes de les seues activitats electives, complementàries i 

extraescolars. 

 

 En aquesta/es pàgines web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguen, 

individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 

 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 

regulat per la LLei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’esta escola demana el consentiment als pares 

o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguen els seus fills i filles, on 

aquests o aquestes siguen clarament identificables. 

 

 

 

En/Na........................................................................................................(pare, mare, 

tutor/a),amb DNI.......................................,autoritze que la imatge del meu 

fill/a,..................................................................................................................., puga 

aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 

extraescolar organitzades per l’E.I.Pequelar i publicades a la pàgina web de 

l’ajuntament, a filmacions destinades a difusió pública no comercial i a fotografies per a  

treballs, revistes i/o publicacions d’àmbit educatiu. 

 

Signatura (pare, mare, tutor/a) 

 

 

 

 

Betxí,............de/d’..................................................de 2013 
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AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA PER PORTAR-RECOLLIR ELS 

FILLS/FILLES 

 

 

Jo,______________________________________, amb DNI/NIE_________________, 

 

Com a mare/pare/tutor/a legal de ___________________________________________, 

 

autoritze les persones sotasignades a recollir/portar el meu fill/filla a l’Escola Infantil  

 

Pequelar. 

 

En cas d’haver-hi alguna altra persona autoritzada o algun canvi, ho notificaré per 

 

escrit, i perquè així conste: 

 
Signatura de la mare/pare/tutor/a autoritzat 

 

 

 

 

Betxí,________de____________de 

 

 

 

 

Persona autoritzada (1)                                                     Signatura de conformitat Pare/mare/tutor/a)  

 

                                                

Nom i Cognoms_____________________________________________________________ 

DNI/NIE_________________________________Teléfon____________________________ 

 

Persona autoritzada (2)                                                      Signatura de conformitat Pare/mare/tutor/a)  

 

                                                    

Nom i Cognoms_____________________________________________________________ 

DNI/NIE_________________________________Teléfon____________________________ 

 

Persona autoritzada (3)                                                        Signatura de conformitat Pare/mare/tutor/a)  

 

                                                  

Nom i Cognoms_____________________________________________________________ 

DNI/NIE_________________________________Teléfon____________________________ 
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AUTORITZACIÓ D’ADMINISTRACIÓ DE 

MEDICAMENTS 

 
Sr/Sra_____________________________________amb DNI____________________ 

 

Pare/mare/tutor/a de 

l’alumne/a_______________________________________________ 

 

Autoritza al personal de l’Escola Infantil Pequelar a donar el medicament que s’indiqui,  

 

per escrit, on s’especificarà: NOM DEL MEDICAMENT, HORA, DOSI I POSAR  

 

EL  NOM DEL XIQUET/A EN L’ENVÀS DEL MEDICAMENT. 

 

 

 

 

 

Betxí_______de/d’_____________________de 

 

 
Signat (pare/mare/tutor/a) 
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ADREÇAT A 

LES FAMÍLIES 

 

 
Aquest reglament té la finalitat de servir com a instrument útil per millorar 

contínuament les relacions entre l’escola i les famílies: 

1. La nostra escola és una institució educativa amb la finalitat bàsica de facilitar el 

desenvolupament general dels xiquets/es en tots els seus aspectes, com també a 

promoure la seua autonomia i procés d’individualització. 

2. Per això, disposem d’un programa pedagògic i sanitari en el que els pares/mares 

i els educadors col·laboren per tal de desenvolupar-lo. És convenient assistir  a 

les reunions de curs o tutoria per arribar a una acció coordinada entre pares i 

escola. Com que les reunions són per adults és norma del centre que els 

pares/mares vinguen sense els xiquets/es, per tal de deixar escoltar allò que es 

tracta. 

3. Comptem també amb un representat dels pares en el Consell Escolar Municipal. 

4. Si el xiquet/a no controla esfínters, haurà de portar una bossa ( per quedar-se en 

l’escola) que continga: recanvi de roba interior, de roba exterior, bolquers, crema 

i tovalloletes per a la neteja. 

5. La resta de xiquets/es han de portar un recanvi de roba interior i una d’exterior 

per a casos de necessitat. 

6. Els xiquets/es han de dur roba còmoda: per aquest motiu s’evitaran, tant com 

siga possible, botons, tancadors o elàstics innecessaris. S’han de descartar els 

models anomenats bus (o granotes). Ès necessari que els xiquets/es puguen 

actuar amb autonomia, per tal d’aconseguir independència en la satisfacció de 

les seues necessitats fisiològiques. El control dels esfínters depèn, entre altres 

coses d’això. 

7. Aquells peces de vestir fàcils de perdre, cal marcar-les. 

8. Els xiquets/es no han de portar coses de valor (polseres, medalles, arracades 

valuoses etc.); el centre no es farà responsable de la seua pèrdua. De la mateixa 

manera, tampoc han de dur joguines a l’escola, un cop que hagin superat el 

període d’adaptació; tan sols si hi ha una proposta de l’aula. 

9. Podran recollir els xiquets/es del centre les mares i els pares o les persones 

autoritzades. En cas de  no conèixer a la persona, podrem demanar el DNI per tal 

de comprovar la seua identitat.  

10. Un/a xiquet/a malalt/a no pot assistir a l’escola. En cas que es pose malalt al 

centre, avisarem a la família perquè el vinguen a recollir tan prompte com siga 

possible, per evitat contagis. 



11. És convenient, també no dur als xiquets/es quan sospiteu que incuba una 

malaltia infecciosa o quan  24 hores abans haja tingut febre; tot això per evitar 

contagis. 

12. En cas d’accidents, portarem al xiquet/a al centre de salut i s’avisarà a les 

famílies per informar-los. 

13. A la tardor i primavera especialment poden donar-se casos de contagi de polls, 

per tant es recomana que periòdicament es revisen els caps dels xiquets/es. En 

cas de trobar-ne s’ha de comunicar a l’escola, fer el tractament adient i deixar el 

xiquet/a a casa fins estar totalment net. 

14. Quan sia precís administrar al xiquet /a un medicament a l’escola, caldrà 

especificar per escrit: HORA, DOSI I, SOBRETOT, POSAR EL NOM I LA 

DOSI EN L’ENVÀS DEL MEDICAMENT i haver signat l’autorització en el 

moment de la matrícula.. 

15. Els menús es repartiran en començar el mes i a la vegada romandran exposats al 

tauler d’anuncis de l’escola i a la pàgina web de l’ajuntament. En cas de que 

algun xiquet/a necessite, per recomanació mèdica, una dieta especial, les 

famílies informaran a la tutora per tal d’actuar correctament. L’escola no 

admetrà esmorzars de “bolleria industrial”. 

16. Si el xiquet/a presenta qualsevol tipus d’al·lèrgia cal indicar-ho a l’educadora i 

fer-ho constar en el moment de la matrícula. 

17. Quan planifiquem eixides, proporcionarem als pares/mares una fulla 

d’autorització que caldrà signar i tornar a l’escola en cas de estar d’acord en que 

el fill/a realitze l’eixida 

18.  L’horari de l’escola es de 9:00 a 12:00 i de 3:00 a 5:00.El calendari serà el 

aprovat pel Consell Escolar Municipal i es donarà a conèixer a començament de 

curs. L’amplitut d’horari (aula matinera i vespertina) i de calendari ( servei de 

ludoteca per als períodes no lectius) anirà en funció de les necessitat de les 

famílies. 

19. L’entrada a l’escola és fins les 9:30, al cap d’uns minuts es tancarà la porta i les 

famílies que arriben més tard, sempre hauran de tindre un motiu que ho 

justifique. Tocaran el timbre i  la persona que obriga la porta serà l’encarregada   

      d’acompanyar al xiquet/a a l’aula. Us preguem que respecteu l’horari, ja que si            

arribeu més tard impediu que l’activitat normal de la classe no comence a la seua 

hora. Tanqueu sempre la porta de l’escola en entrar i eixir, per garantir la seguretat 

dels xiquets/es. 

20. La normativa vigent referent a pagaments consta en l’ordenança municipal 

corresponent publicada a la pàgina web de l’Ajuntament.  

21. La mensualitat es cobrarà de1 dia 1 al dia 15 de cada mes i  el menjador al mes 

següent ( per poder comptabilitzar les dies que realment han fet ús d’aquest 

servei de menjador). Per evitar la morositat aplicarem la següent normativa: 

- Quan es retornen dos mensualitats seguides, el xiquet/a no podrà quedar-se a 

dinar fins que no es pose al corrent del pagament. 

- A la tercera mensualitat retornada, es donarà de baixa de l’escola i podrà ocupar 

el seu lloc un nou alumne que es trobe en llista d’espera. 

- Si així i tot continua sense liquidar-se el deute, es perdrà el dret de que puga 

assistir a l’escola qualsevol nou membre de la unitat familiar ( 

germanet/germaneta) 

 

 

 



Acceptació de les normes del centre 

 

 
En/na_________________________________________________________, amb DNI 

 

_________________________________(pare, mare, tutor/a) declare conèixer les  

 

normes del centre (sanitàries, educatives, horari) i em compromet a complir-les. 

 

 

 

 

Betxí____de/d’________________de 201 

 
(signat (pare ,mare, tutor/a) 

 

  


