SECCIÓ 10: PROMOCIÓ CULTURAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT
Activitat 03: Educació
Correu electrònic: educacio@tavernes.org

DOCUMENT DE SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
Document de sol·licitud de plaça escolar de nou
ingrés en l'escola infantil de primer cicle. Només
per a alumnat nascut en 2019, 2020 i 2021
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CURS
NÚM.
SOL·LICITUD

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (PARE, MARE, TUTOR/A)

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

DNI/NIE

RELACIÓ AMB EL/LA MENOR

DOMICILI
MUNICIPI

PROVÍNCIA

TELÈFONS
2

FAX

A. POSTAL
CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL/LA MENOR (ompliu una fitxa per cada menor per al qual sol·liciteu plaça)

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

LLOC DE NAIXEMENT

PROVÍNCIA

DATA DE NAIXEMENT*

NOM

NACIONALITAT

SEXE
MASCULÍ

FEMENÍ

*DATA PREVISTA DE NAIXEMENT SEGONS INFORME MÈDIC, EN CAS DE XIQUETS EN PERÍODE DE GESTACIÓ
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SOL·LICITA

L’admissió de l’alumne, durant el pròxim curs escolar, per a cursar ensenyaments corresponents al primer
cicle d’educació infantil en esta escola infantil.
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DOCUMENTS QUE CAL APORTAR I PUNTS

Atenció: no és obligatori presentar tota esta documentació; només la que es corresponga amb la situació
personal familiar laboral.
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE PLACES
GERMANS EN EL CENTRE (EN EL MATEIX CURS ESCOLAR)
Germà/na en el centre

2 punts

Certificat del centre

Bessons/nes o dos germans/nes sol·licitants

3 punts

Fotocòpia llibre de família

DECLARACIÓ DE LA RENDA ANY 2019. Es valora si no supera 2 vegades l'IPREM de 2019: 7.519,59
(2x7.519,59 = 15.039,18 €)
Renda de la unitat familiar igual o inferior a
2 vegades l’IPREM

1 punt

Renda de la unitat familiar superior a 2
vegades l’IPREM

0 punts

Si algun membre de la unitat familiar és
beneficiari d'una renda d'inclusió

2 punts

ANNEX I

ALTRES
Minusvalidesa psíquica, física o sensorial
de l'alumne, pares o germans igual o
superior al 33%

Família nombrosa o monoparental

Entre 1,5 i 3
punts

1,5 punts

Que treballen els dos pares (o un en cas
de família monoparental)

1,5 punts

Certificat de Conselleria

Fotocòpia del títol oficial de família
nombrosa
Fotocòpia del Llibre de Família o document
oficial que demostre que solament existeix
un progenitor
Contractats: fotocòpia de les últimes tres
nòmines o fe de vida laboral en la qual
s'acredite la situació actual d'ocupat
Autònoms: fotocòpia de l'últim rebut del
règim d'autònoms

Desocupació del pare o la mare (o un en
cas de família monoparental)

0,5 punts

Fotocòpia de les targetes de l'INEM o fe de
vida laboral en la qual s'acredite la situació
actual de no tindre treball.

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD
FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA
ELS MATRIMONIS SEPARATS HO ACREDITARAN MITJANÇANT LA SENTÈNCIA DE SEPARACIÓ
FOTOCÒPIA DNI. PARE I MARE

Informe de salut escolar segons Orde de 27 de febrer de 2002
Fotocòpia de la targeta SIP del menor (excepte menors en gestació)
Certificat mèdic acreditatiu de l'estat de gestació amb indicació de la data prevista de part (sol·licitants no
nascuts)
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DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona que firma DECLARA, sota la seua responsabilitat, que són certes les dades que figuren en esta
sol·licitud i en la documentació adjunta. La falsedat de les dades declarades o de la documentació aportada
per a acreditar circumstàncies determinants dels criteris de valoració comportarà l'exclusió de la sol·licitud,
sense perjuí de l'exigència de responsabilitats d'altra mena en què s'haja pogut incórrer, i SOL·LICITA
l'admissió en esta escola infantil.
Tavernes de la Valldigna, _____________ d _________________ de 20 ____

Firma: mare/pare/tutor/a
PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i en la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, l'informem que la informació que ens facilita mitjançant l'emplenament d'aquest formulari i tots els recollits posteriorment com a conseqüència de la
present relació, serà utilitzada per MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L., concessionària de la gestió d'aquesta escola infantil, amb la finalitat de gestió d'activitats
del centre, econòmica, comptable, de clients i proveïdors. Així mateix autoritza l'ús i divulgació d'imatges dels usuaris de l'escola per part de l'empresa, tant dins de la
mateixa com en qualsevol mitjà de comunicació exterior (butlletins, pàgina web, televisió, etc) per a la difusió social i comercial de les activitats que es realitzen en
aquesta. Així com se li comunica que queda totalment prohibida la captació d'imatges dels alumnes dins de les instal·lacions del centre sense consentiment exprés
de l'empresa. La legitimació per al tractament de les seues dades és la relació contractual i/o consentiment per al tractament de les seues dades per a les finalitats
indicades. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Vosté té el dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les
dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits i a presentar una reclamació
davant l'AEPD, així com qualssevol dº reconeguts en el RGPD 2016/679 i en la Llei orgànica 3/2018 pot dirigir-se a la següent adreça: C/ Escritor Miguel Toro, 5.
Local 1, 18006, de Granada. Pot consultar informació addicional dirigint-se a l'empresa. DELEGAT PROTECCIO DADES (DPO): PROTECTION REPORT S.L.:
Telèfon contacte: 958294383 / Email: dpd@protectionreport.com. L'ús del dret de cancel·lació durant la vigència de la matrícula suposarà la renúncia al servei.

ANNEX I

AUTORITZACIÓ PERQUÈ ES VALORE EL CRITERI DE RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR EN
EL PROCÉS D’ADMISSIÓ
........................................................................... amb DNI ................................... sol·licite que es valore la
renda de la unitat familiar en el procés d’admissió del curs.
A l'efecte d'obtindre la informació necessària per a valorar este criteri, s’assenyalen els membres que
componen la unitat familiar, amb indicació dels cognoms, nom i número de DNI. Autoritze l’escola infantil a
conéixer les dades que permeten establir l'import de la casella de renda als efectes previstos en el Decret
40/2016, de 15 d’abril, del Consell, aportant la declaració del IRPF dels membres de la unitat familiar de
l'any 2019 i document d'ingrés segellat per l'oficina receptora. En cas de no fer declaració, certificat expedit
per l'Agència Tributària i declaració jurada de no rebre prestacions no contributives o, si n’ha rebut, certificat
acreditativa de l’import.
PARENTIU

DNI/NIE

COGMONS

NOM

DATA DE NAIXEMENT

MARE
PARE
FILL/A SOL-LICITANT
FILL/A 2
FILL/A 3
FILL/A 4
ALTRES (avis, oncles,
cosins)

DECLARE que els següents membres de la unitat familiar, dels indicats adés, perceben actualment una
RENDA D'INCLUSIÓ, la qual cosa acredite amb la documentació que adjunte a aquesta declaració (s'hi
adjuntarà document acreditatiu d'haver percebut renda d'inclusió el mes d'abril o maig de 2021, sempre que la data del
document siga anterior al 19 de maig, dia en què acaba el termini per a sol·licitar plaça en l'escola infantil)
PARENTIU

DNI/NIE

COGMONS

NOM

DATA DE NAIXEMENT

DECLARE que són certes les dades que figuren en esta sol·licitud i en la documentació adjunta.
Tavernes de la Valldigna, _____________ d _________________ de 20 ____
Firma: mare/pare/tutor/a

II. DOCUMENT DE RECEPCIÓ I CONFORMITAT AMB LES TARIFES
CONCEPTE

CALENDARI

HORARI

TARIFA MÀXIMA**

TARIFA MÍNIMA*

TARIFES SENSE BO

Matrícula

Al formalitzar la matrícula

———————-

Tarifa mensual
escolaritat

De dilluns a divendres, de l'1 de setembre
al 30 de juny

De 8:00 a 13:30 hores i de 15:30 a
18:00 hores
(sense menjador)

0-1 163,63 €/mes**
1-2 108,73 €/mes**
2-3
0€

0-1 33,63 €/mes*
1-2 58,73 €/mes*
2-3 0 €

0-1 233,63 €/mes
1-2 178,73 €/mes
2-3 0 €

Tarifa mensual
escolaritat amb
menjador

De dilluns a divendres, de l'1 de setembre
al 30 de juny

De 8:00 a 18:00 hores
(amb menjador)

0-1 244,63 €/mes**
1-2 189,73 €/mes**
2-3 81 €/mes

0-1 114,63 €/mes*
1-2 139,73 €/mes*
2-3 81 €/mes

0-1 314,63 €/mes
1-2 259,73 €/mes
2-3 81 €/mes

90,00 € (només alumnes nascuts en 2020 i 2021)

Els alumnes del tram 2-3 anys (nascuts en 2019) gaudeixen del servei d'escolaritat i matricula GRATUÏTA (sense menjador), d'acord amb l'Ordre 19/2018 de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'educació infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana. En cas que es modifiquen les
condicions regulades en aquesta normativa, s’hi aplicaran les tarifes resultants. El servici de menjador no està subvencionat.

Menjador

De dilluns a divendres, de l'1 de setembre al 30 de
juny

De 13:30 a 15:30 hores

Serveis
complementaris

De dilluns a divendres, de l'1 de setembre al 30 de
juny i en vacances

De 7:00 a 8:00 h
De 18:00 a 19:00 h

1h mensual: 18 € / 1 hora solta: 0,90 €

De 9:00 a 13:30 hores

1h mensual: 18 € / 1 hora solta: 0,90 €

Menjador:
De 13:30 a 15:30 hores

Dies solts: 4 €

De 9:00 a 13:30 hores

90,00 €/mes

Dies sense escola al setembre i juny
Vacances ***

Festes del poble, Falles, Nadal, Setmana Santa,
Pasqua (per a majors de 3 anys i xiquets externs al
centre)

81 €/mes

/

Dies solts: 4 €

Escoleta d'estiu
(Servei especial juliol)

De l’1 al 31 de juliol

Material didàctic

Al formalitzar la
matrícula

————————

GRATUÏT: Inclou agenda casa escola, mètode per a alumnes
de 1-2 i 2-3 anys i material escolar

Vestuari

Durant el curs escolar

———————-

Bata/baby: 18,50 €/unitat

De 13:30 a 15:30 hores

81 €/mes /

Dies solts: 4 €

*/** Si es mantenen les mateixes quanties del bo infantil aprovades per al curs 2021-2022. En el cas que us concedisquen un bo o subvenció diferent, la diferència resultant modificarà la tarifa
*** Excepte els dies festius, que l'escola estarà tancada. Els alumnes de 0-3 ja matriculats en escolaritat
i menjador tenen estos períodes inclosos en la mensualitat, no els paguen a part.

______________________________________ amb DNI ________________ pare/mare/tutor del menor _____________________________________ sol·licitant de plaça en l’Escola
Infantil Municipal Mestre Víctor Calatayud de titularitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna per al curs escolar 2021-2022, DECLARE que he estat informat dels serveis i tarifes
d’este centre d’educació infantil per al curs escolar, els quals accepte i manifeste amb la firma d’este document la total conformitat i em compromet a abonar puntualment els conceptes
i quotes corresponents.
________________, _______ d ______________ de 20___
Firmat: mare/pare/tutor

III. AUTORITZACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Sr. / Sra.___________________________________________________, major d'edat, amb DNI ________________________, en representació del/de la menor
__________________________________, en qualitat de pare/mare/tutor, com a titular i/o responsable de les dades personals i familiars aportats amb motiu de l'admissió/matriculació o
sol·licitud de lloc escolar, del menor en aquesta escola o centre infantil, done el meu consentiment al tractament automatitzat i no automatitzat de les dades.
Signat: _____________________________ Tavernes de la Valldigna, _____ de ______________ de 20______
Pare/mare/tutor
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure legal d'informació establit en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, se us facilita la següent informació relativa a les dades personals facilitades.

RESPONSABLE

MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L.
CIF B18899534
Adreça: C/ ESCRITOR MIGUEL TORO, 5. LOCAL 1, 18006, GRANADA.
Telèfon: 958812442
Correu electrònic: megadiver@megadiver.es

FINALITAT PRINCIPAL

GESTIÓ ESCOLAR

FINALITAT ADDICIONAL

PRESA D’IMATGES, VÍDEOS I FOTOGRAFIA

Base legitimadora
Consentiment exprés i contractual
Base legitimadora
Consentiment exprés

Autoritza la recollida, tractament i publicació d'imatges d'usuaris de l'escola o centre infantil en mitjans de comunicació propis del centre (taulers d'anuncis interns, aula virtual
amb accés restringit mitjançant usuari, materials escolars i informatius d'ús intern, etc)

SÍ QUE HI CONSENT 

NO HI CONSENT* 

Autoritza la recollida, tractament i publicació d'imatges dels usuaris de l'escola o centre infantil en mitjans de difusió externs (fullets i cartells de publicitat, xarxes socials, pàgina
web, blogs, televisió, publicacions d'investigació docent, etc)

SÍ QUE HI CONSENT 

NO HI CONSENT**

DESTINATARIS

Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport de Valencia
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
Entitats asseguradores o entitats privades relacionades amb els serveis prestats
Altres entitats públiques relacionades amb els serveis prestats
Les vostres dades mai seran facilitats a altres empreses excepte en els supòsits de successió empresarial o canvi de titularitat de la gestió del centre, fets que se us faran
saber en cas de produir-se.

DRETS

Accedir, rectificar, sol·licitar la seua supressió i oposar-se al tractament de les vostres dades, revocar el consentiment inicial, sol·licitar la limitació del vostre tractament i/o
el dret de portabilitat de les dades.

OBLIGACIONS

PROCEDÈNCIA

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES (DPO)

Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas de considerar que els vostres drets no s’han satisfet. Podeu consultar
informació addicional dirigint-vos a l'empresa
Requereix autorització expressa per a qualsevol tipus de captació o enregistrament d'imatges (fotografia, vídeo, etc), dins de les instal·lacions dels centres gestionats per
l'empresa mitjançant qualsevol suport o format, així com la posterior difusió a través de qualsevol mitjà tipus xarxes socials, blogs, pàgines webs, etc. *MEGADIVER es
reserva el dret de prendre les mesures legals oportunes en cas que tinga constància que algú incompleix aquesta determinació. L'empresa es compromet expressament a
no comerciar amb les bases de dades personals ni d'imatges del servei, ni a cedir-les a tercers no autoritzats.
De l’interessat mateix o altres persones amb relació de parentiu.
En cas que les dades siguen facilitades per tercers, l'aportant manifesta haver informat i obtingut el consentiment previ d'aquelles per al tractament de les vostres dades
d'acord amb les finalitats previstes en este document. En el cas concret de menors d'edat, si l'aportant no és el representant legal del menor es compromet a obtindre el
consentiment exprés d'aquest.
PROTECTION REPORT S.L.
Dades contacte: telèfons 902364585 / 958294383
Correu: delegadoprotecciondatos@protectionreport.com

*En cas de NO CONSENTIR-HI no podreu accedir a l'aula virtual, ni obtindre fotografies del vostre fill/a durant el seu pas per l'escola.
**Us informem, per a tranquil·litat vostra, que en tots els suports publicitaris tapem els rostres dels menors per a garantir la seua intimitat, fins i tot comptant amb el consentiment de la família. Solament s'exposen les imatges sense
censurar en documentació oficial, dins de l'escola i a l'aula virtual.

INFORMACIÓ D’ INTERÉS

Us recordem que només tenen accés a l'aula virtual els progenitors dels xiquets matriculats en l'escola, i que en la pàgina web i cartells publicitaris tapem el rostre
dels xicotets.
Les fotografies del seu pas per l'escola infantil són un bonic record per al futur i podreu descarregar-les directament de l'Aula Virtual durant el curs escolar.
Amb la signatura d'aquest document manifesteu que heu estat informat de l'existència de l'Aula Megadiver i que esteu conforme amb el funcionament d'aquesta,
d'acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (*LOPD) i en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
L'accés a l'aula virtual es realitza a través d’un usuari i contrasenya, diferenciats per aules. No és, doncs, d'exposició pública, ni tenen accés a una aula els
progenitors amb fills que no són alumnes d'aquesta aula.
En les imatges utilitzades en fullets publicitaris, cartelleria i pàgina web del centre, l'empresa responsable de la gestió de l'escola infantil adoptarà les mesures
oportunes a fi de garantir la privacitat i l'anonimat dels menors.
Solament s'exhibiran les fotografies sense censurar en els mitjans d'exposició situats en les instal·lacions del centre (murals, pantalles de televisió, taulers
d'anuncis)... que són, doncs, d'ús exclusiu del centre, i aquelles que estiguen disponibles per als usuaris amb accés a l'aula virtual.
L'escolarització en el primer cicle d'educació infantil és voluntària.
Si no esteu conforme amb aquestes normes, fent ús de la vostra llibertat, podeu sol·licitar la baixa del menor en el centre o sol·licitar plaça en una altra escola.
Gràcies per la col·laboració.

