
                                                   

ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT CURS 2020-2021

ESCOLES 
INFANTILS 

MUNICIPALS 0-3 anys

Ajuntament de Gandia. Departament d’Educació
C/ Carmelites, 2.  46701– GANDIA

Tel.: 96 295 96 60 ·
 escolesinfantils@gandia.org

educacio@gandia.org

mailto:escolesinfantils@gandia.org


La Xarxa d’Escoles Infantils Municipals (EIM) 0-3 anys de la ciutat de Gandia està formada per 7
centres educatius els quals s’ajusten en el seu funcionament a la normativa educativa vigent en tot
allò  referit  a:  instal·lacions  i  espais  homologats,  titulació  del  personal  docent,  ràtios  per  aula,
procés d’admissió de l’alumnat regulat i supervisió per part de la inspecció educativa. 

Són els següents:

CODI
CENTRE CENTRE ADREÇA POBLACIÓ TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC

46033395 EIM CENTRE HISTÒRIC Parc. Ausiàs 
March, 5

GANDIA 962868051 eimcentrehistoric@gandia.org

46030229 EIM COREA C/Perú, 30 GANDIA 962865683 eimcorea@gandia.org

46028478 EIM DOS CAMPANARS Pg. Dels dos 
Campanars, 3

GANDIA 962868518 eimdoscampanars@gandia.org

46029677 EIM GRAU Camí vell del 
Grau, 1

GRAU  GANDIA 962842096 eimgrau@gandia.org

46033000 EIM LES ALQUERIES Av. De les 
marines, 4

GRAU  GANDIA 962845871 eimlesalqueries@gandia.org

46032329 EIM RAVAL C/ Rafaelcofer, 
24

GANDIA 962878814 eimraval@gandia.org

46029665 EIM SANTA ANNA C/ Montdúver, 
39

GANDIA 962870509 eimsantaanna@gandia.org

HORARIS: 

 Entrada matí: 8:50-9:20 h
 Eixida matí: 12:30 h
 Eixida amb menjador: 13:30 h
 Entrada-Eixida vesprada: 15:00 h
 Eixida vesprada: 16:30-17:00 h
 Horari extra: 7.00-9.00 i/o de 17.00—19.00 (La prestació d’aquest servei  dependrà

de la demanda).

-Totes les EIM disposen de servei de menjador i d’un horari específic d’atenció a mares i a pares
tant per part de les direccions dels centres com del professorat d’aula.

-Les  àrees  d’influència  de  cadascuna  de  les  EIM,  als  efectes  de  baremació  en  el  procés
d’escolarització,  es  troben  en  el  mapa  a  la  web  municipal-àrea  d’Educació-  apartat  Escoles
Infantils Municipals.

 

Gandia

Grau i platja
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Qualsevol xiquet o xiqueta nascut* en els anys:
 2018 

 2019 

 2020 

La  presentació  de  les  sol·licituds  i  documentació  es  realitzarà  preferentment  de  FORMA

ELECTRÒNICA a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Gandia  del 25 de maig fins el

5 de juny (no disponible fins al dia 25 de maig). Es realitzarà des de casa, en línia i cas de que no

tindre sistemes de verificació d'identitat per a la seu electrònica, cal demanar cita prèvia al correu :

educació@gandia.org o telefonant al 96 295 96 60

Seu electrònica Ajuntament de Gandia

Cita prèvia: educacio@gandia.org

Telèfon 96 295 96 60

 Cada persona sol·licitant ha de formular una única sol·licitud i adjuntarà  la documentació
acreditativa de les circumstàncies declarades.

Les llistes provisionals d’admesos podran consultar-se del 15 al 19  de juny, a la web municipal-

àrea d’Educació- apartat Escoles Infantils Municipals. 

Les reclamacions, si és el cas, es presentaran pel mateix mitjà que la sol·licitud d’admissió del 15

al 19 de juny . 

Les reclamacions es resoldran per Decret d’Alcaldia d’aprovació de les llistes definitives. 

Les llistes definitives d’admesos podran consultar-se el 29 i 30 de juny, a la web municipal-àrea
d’Educació- apartat Escoles Infantils Municipals.

Els xiquets/es no admesos/es quedaran en llista d’espera per ordre de puntuació. 

L’aparició dels noms dels/les xiquets/es a les llistes definitives no comporta la confirmació de la

vacant, cal formalitzar la matricula o en cas contrari es perdrà aquella. 

La  formalització  de  la  matrícula  serà  des  de  l’1  al  8  de  juliol,  i  caldrà  enviar  imprès  de

formalització de matrícula a través de la seu electrònica o al correu indicat per a l’admissió.

QUI POT ACCEDIR

QUAN S'HAN DE PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
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En l’admissió dels  xiquets i de les xiquetes podran tindre preferència les famílies tutelades pel
Servei Municipal de Benestar Social.

1. Si l’alumnat no formalitza matrícula en el termini expressat, s’entendrà que renuncia a la
plaça escolar.

2. La no incorporació de l’alumnat durant els primers 15 dies d’inici del curs, causarà baixa
d’ofici i serà substituït pels següents en la llista.

3. El període d’adaptació dels alumnes a les Escoles Infantils Municipals és gradual i cal fer-
lo acompanyant-los els progenitors almenys els primers dies. Aquest període és obligatori
en tots els casos. La no assistència a aquest pot comportar baixa d’ofici.

4. El servei de menjador cal sol·licitar-lo en l’escola abans de començar el mes o la segona
quinzena. 

5. Per als nous alumnes el servei de menjador comença després del període d’adaptació, a
partir  del  mes  d’octubre.  Per  a  l’alumnat  de  l’EIM  que  ja  assistia  el  curs  anterior,  el
menjador comença des del primer dia de classe.

6. Els preus públics per alumne són els següents: 

Per matrícula escolar: 45,00 €/anual.

Per  material escolar: 45,00 €/anual

Tarifa escolaritat:  199,00€/mensual* .

Menjador: 72,00 €/mensual.

Menjador dies solts: 5,25 €/dia.

**Horari extra mensual: 

         de 07.00h. a 9.00h. i/o de 17.00h. a 19.00h.

 1 hora extra diària: 30 €/mes.

 2 hores extra diàries: 50,00 €/mes.

 Hora extra solta: 2,65 €/hora. 

* De l’import mensual per educació, es descomptarà als alumnes beneficiaris, l’import de

l’ajuda econòmica del bo infantil de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, si fora el cas.

S’haurà d’estar matriculat  assistir a l’escola infantil per a poder sol·licitar els bons a la Conselleria.

** La prestació d’aquest servei dependrà de la demanda. 

 Imprès  de  sol·licitud  G00195,  emplenat  i  signat  per  tots  dos  progenitors,  excepte  en  els  casos  de  famílies
monoparentals. (no obstant això la presentació de la sol·licitud, presencial o electrònicament, podrà realitzar-se
per la mare, pare o tutor/a legal).

En els casos de presentació presencial, haurà de personar-se el pare, la mare o tutor/a legal, en cas
contrari, hauran de signar el formulari GA0001 i autoritzar la persona que haja de personar-se en les
oficines de registre i realitzar el tràmit.

 DNI del pare i mare o tutor i tutora, NIE, o passaport.
 Fotocòpia del Llibre de Família de tota la unitat familiar (o altres documents relatius a la filiació).
 Cas de sol·licitar admissió per a «nasciturus»: Certificat mèdic oficial que acredite l’embaràs.
 Fotocòpia de la targeta SIP de l’alumne/a
 Imprés de dades de tercers (Mod. G00201) o primer full del compte bancari o certificat que acredite la titularitat

del compte. 

INFORMACIÓ D'INTERÉS GENERAL

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR



 Acreditació del domicili:

Rebut recent d'aigua o llum o telèfon o contracte de lloguer acreditant que s’ha efectuat el depòsit de fiança
(model 805 o 806) a nom del sol·licitant. En el cas de discrepància entre els domicilis dels documents es podrà
requerir un certificat de residència.

           ALTRA DOCUMENTACIÓ
 Si acredita el domicili laboral del pare o de la mare   i/o que són treballadors en actiu  :

Treballadors per compte d’un altre aportaran un certificat  emès per l’empresa en què s’acredite la relació
laboral  i  el  domicili  del  centre  de  treball.  Si  és  treballador/a  per  compte  propi,  ho  acreditarà  aportant  la
declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036 o
037)

 En cas de discapacitat de l’alumne, pares o germans, certificat o targeta  acreditativa de la Conselleria de
Benestar Social.
 Si n’és el cas, acreditació del criteri de família nombrosa:  títol oficial de família nombrosa.
 Si és família monoparental: títol de família monoparental expedit per la Conselleria competent en matèria de

família.
 L’acolliment  s’acreditarà  aportant  la  resolució  administrativa,  judicial  o  certificació  de  la  Conselleria

corresponent.

1. GERMANS:

 Per cada germà matriculat al Centre .....................................15 punts 

2. PARE-MARE/TUTOR-TUTORA TREBALLADOR/A:

 Un progenitor treballador al centre...........................................5 punts 
 Ambdós progenitors/es-tutors/es treballadors/es en actiu.......3 punts 

3. DOMICILI :

Domicili familiar:

 Àrea d'influència ..........................................................10 punts 
 Àrea limítrof....................................................................5 punts 

       Domicili laboral:
 Àrea d'influència ..........................................................  5 punts 
 Àrea limítrof....................................................................3 punts 

4. FAMÍLIA NOMBROSA:
 General ......................................................... 3 punts 
 Especial .........................................................5 punts 

5. DISCAPACITAT 
 Discapacitat de l’alumne :

Del 33 al 64%........................................................4 punts 
Igual o superior al 65% ..................................... ...7 punts
 Discapacitat dels pares o germans de l’alumne :

Del 33 al 64%........................................................3 punts 
Igual o superior al 65% .........................................5 punts

6. FAMÍLIA MONOPARENTAL:
 General ....................................................... ..3 punts
 Especial ...................................................... ..5 punts

1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre o d’una altra persona que es trobe en situació

d’acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció, matriculats en el centre

2. Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent.

3. Ambdós progenitors-tutors treballadors en actiu.

4. Condició legal de família nombrosa.

5. Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes.

6. Família monoparental.

7. En les situacions d’empat que es produïsquen després d’aplicar els criteris de desempats, el sorteig públic es

realitzarà d’acord amb el procediment següent: es triaran 2 lletres per les quals s’ordenarà el primer cognom;

també altres 2 lletres, per les quals s’ordenarà el segon cognom, i que s’aplicaran quan existisca coincidència

amb el primer. En cas de no disposar d’un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb «AA».

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

CRITERIS DE DESEMPAT
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