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AREA: Administració Especial. 

SERVEI: Cultura, Educació i Esports. 

ASSUMPTE: Matrícula EIM curs 2020/2021.- GT/ 2020. 

 
Estimades famílies: 
 
Davant la situació generada pel COVID-19, i atenent a les instruccions de la 
Conselleria d’ Educació, Cultura i Esport, recollides al DECRET LLEI 2/2020, de 3 
d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a 
pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19, aixi com altra 
normativa vigent, indicar-vos que enguany modificarem i adaptarem a les 
circumstancies, el procediment per a la sol·licitud d’ admissió i matricula en l’ 
Escoleta Infantil Municipal “La Serratella”, curs 2020/2021. En aquest sentit us 
traslladem informació d’ interès: 
 

QUAN podré matricular al meu fill/a? 

 El període ordinari serà del 8 al 16 de juny. 
 

Com serà aquest procés? 

 Principalment serà telemàtic. Caldrà complimentar el formulari adjunt o que 
podreu trobar també en el següent enllaç: 
https://www.aielodemalferit.es/va/ajuntament/servicis/educacio_escoleta_infa

ntil i enviar via mail a l’ adreça electrònica aielo.cultura@cv.gva.es 
/aielo.escolainfantil@cv.gva.es 

 Si no teniu accés a mitjans telemàtics o teniu problemes per complimentar 
i/o enviar el formulari, hi haurà atenció presencial en horari de 10:30 a 12:30 
en les instal·lacions de l’ Ajuntament d’ Aielo de Malferit, els dies 8, 10 i 12 de 
juny. Podeu concertar cita cridant als telèfons 96 2363010 o 695796825. 

 

QUINA documentació he de presentar junt al formulari? 
En aquesta fase d’ admissió i matricula sols caldrà presentar la següent 
documentació: (SOLS ELS NOUS ALUMNES) 

 Fotocòpia del llibre de família. 

 Fotocòpia del SIP  i cartilla de vacunacions del menor. 

 Fotocòpia del DNI o NIE dels pares, tutors o representants  
 

Que puc fer en cas de dubte o consulta? 
Podeu cridar als telèfons 96 2363010/695796825 en horari de dilluns a divendres de 
10’30 a 14’30 hores, o al telèfon 652365407 en horari de dilluns a divendres de 8 a 
18 hores o be mitjançant  correu electrònic adreçat a:  aielo.cultura@cv.gva.es; 
aielo.escolainfantil@cv.gva.es 
 

Que es el Reglament de Regim Intern de l’ Escoleta? 
Es el document que regula els principals aspectes relacionats amb el funcionament 
del centre educatiu, i entre altres recull les obligacions i drets que teniu les famílies 
usuaris. Vos recomaneu que el llegiu i feu una ullada. Vos resultarà d’ utilitat. Podeu 
consultar-lo en aquest link 
https://www.aielodemalferit.es/va/ajuntament/documentacio/reglaments. 
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Finalment, traslladar-vos alguns aspectes d’ interès per al correcte funcionament 
del procés d’ admissió i matricula: 
 
1.- Llegiu i complimenteu tots els apartats del formulari. Es molt important fer 
constar telèfons del pares/mare/tutor i adreça de correu electrònic, a fi de poder 
mantindre un contacte fluid i recíproc entre l’ escoleta i les famílies. 
 
2.- Complimentar el formulari d’ admissió i matricula, donada la situació actual i 
davant les incerteses que genera, no comporta cap compromís/obligació per part de 
les famílies respecte a la posterior escolarització dels seus fills i filles però si 
demanem responsabilitat i si es produeixin baixes siguen per motius justificats.  
 
3.- Esta previst, quan la situació ens ho permeta, organitzar una jornada de portes 
obertes a fi de que les famílies i els vostres fills i filles pugen conèixer de primera ma, 
les instal·lacions de l’ escoleta i els/les professionals que allí treballen. Vos anirem 
informant al respecte. 
 
4.- Vos adjuntem un tríptic amb informació d’ interès sobre serveis, activitats, 
metodologia, etc. Així com un enllaç on podreu trobar un vídeo amb també tota 
aquesta informació  i un altre vídeo sobre les instal·lacions de l’ Escoleta Infantil 
Municipal.  
 

https://www.aielodemalferit.es/va/ajuntament/servicis/educacio_escoleta_infantil 

 
 
Aprofite per fer palès el meu desig i confiança de que tant vosaltres com les vostres 
famílies, amics i companys esteu bé de salut i d’ànims. 
 
Atentament, 
 
 
Juan Rafael Espi Mompo. 
Alcalde. 
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