
INFORMACIÓ MATRÍCULES PER AL CURS 2021/2022 DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA
INFANTIL DE PRIMER CICLE DE VILAFRANCA (DE 0 A 3 ANYS)

IMPORTANT: L’ALUMNAT DE 2-3 ANYS ESTÀ EXENT DE PAGAMENT DE MATRÍCULA I
MENSUALITATS

ALUMNAT: Es podran matricular els xiquets i les xiquetes que hagen nascut els anys 2019, 2020
i 2021. Té preferència la persona empadronada a Vilafranca.

Aquest proper curs escolar 2021/2022 l’alumnat que es matricule a l’Escola Infantil de
primer cicle, serà per a assistir tot el curs escolar, sempre que siga possible i amb les
indicacions que ens aniran donant degut a la situació actual pel COVID-19.

Per tal d’organitzar els recursos necessaris i adaptar-los a la situació actual, necessitem
saber exactament l’alumnat que assistirà a l’Escola Infantil de primer cicle el proper curs
escolar. Planifiquem que hi haurà una entrada progressiva per a tot l’alumnat matriculat
(període d’adaptació) a partir de l’inici del curs, que serà el 9 de setembre. Però sempre
seguint les indicacions de la Generalitat Valenciana.

L’escola Infantil Municipal enviarà a les famílies tota la informació sobre el funcionament de
l’escola i el proper curs escolar, abans que acabe el curs 2020/2021. Per tant, és necessari
posar un correu electrònic a la documentació de les matrícules.

CALENDARI:
● Fins el 2 de juny presentació de les sol·licituds i documentació.
● 7 de juny publicació de la llista provisional d'alumnat admès.
● Fins a l’11 de juny reclamacions.
● 15 de juny publicació llista definitiva d’alumnat admès.
● 21 i 22 de juny presentació del justificant del pagament de la matrícula (55€). Queda

exempt de pagament l’alumnat matriculat a l’escola infantil en anys anteriors que hagen fet
efectiu el pagament de la matrícula en el seu moment.

DOCUMENTACIÓ:

● Sol·licitud, segons model facilitat per l’Ajuntament, signat per el pare, mare, tutor/a.
● Domiciliació bancària (segons model).
● Fotocòpia del DNI del pare i de la mare (dos cares), en documents separats.
● Fotocòpia de tots els fulls que continguen informació del llibre de família.
● Fotocòpia del llibre de família nombrosa, en cas de ser-ho.
● Fotocòpia targeta sanitària del xiquet/a (dos cares).
● L’informe de salut infantil amb totes les vacunes reglamentàries realitzat per la Pediatra,

degut a la situació actual respecte al Covid-19 no es podrà fer. Per tant, només haureu
d’adjuntar una fotocopia de la fulla de vacunacions de la Cartilla de Salut Infantil. Durant el
proper curs 2021/2022 quan siga possible fer-lo, caldrà portar-lo a l’Escola Infantil
Municipal.


