SERVEI D'ESTIU DE L'ESCOLA
D'EDUCACIÓ INFANTIL TONINAINA
DE L'1 AL 31 D'AGOST 2021
REQUISITS
•

L’infant ha d’estar matriculat al centre en aquest curs actual 2020-21.

•

Cal estar al corrent de pagaments.

•

El pare, la mare o el tutor/s legal/s de les famílies que vulguin optar al dit
servei hauran d’acreditar, presentant un certificat d’empresa, que fa/faran
feina el mes d’agost i que durant aquest temps no gaudirà/gaudiran de
vacances.

PLACES
El centre disposa d'un total de 37 places a cobrir per aquells infants que ja hagin
estat matriculats durant el mateix curs escolar, distribuïdes de la següent manera:
•
•
•

7 places a cobrir per infants de 0 a 1 any.
12 places a cobrir per infants d’1 a 2 anys.
18 places a cobrir per infants de 2 a 3 anys.

El centre repartirà els infants segons el seu criteri (si les places per a una
determinada edat no queden cobertes), sempre respectant les ràtios establertes.
HORARI
S’ofereix el servei de matí, que cobrirà de les 7.15 h a les 13.00 h; i el servei de
menjador i descans, que cobrirà de les 13.00 h a les 15.30 h.
PREUS
La quota del servei d’estiu serà la mateixa que s’ha pagat durant tot el curs, és a
dir:
•

Si el servei es presta per un mes sencer: 194,15 €/mes sencer.

•

Si el servei es presta per setmanes, es mantenen els mateixos preus que hi
ha actualment a l’ordenança: 50 €/setmana.
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•

Servei de menjador i descans: 7,58 €/dia.

PREINSCRIPCIÓ I LLISTA PROVISIONAL
Les famílies interessades i que compleixin amb tots els requisits assenyalats
anteriorment podran presentar les sol·licituds per optar a aquest servei d'estiu
(annex 1).

El període per presentar la sol·licitud i registrar-la d’entrada serà del 10 al 16 de
maig de 2021, ambdós inclosos.
S’haurà d’emplenar una instància a través de la web de l’Ajuntament
https://incaciutat.sedelectronica.es/info.3 a l’apartat Inscripció a l'escola d'estiu
Toninaina.
El criteri per a la concessió de les places és el de registre d'entrada de la sol·licitud
de plaça. És a dir, les places es cobriran respectant l’ordre d’entrega de la
sol·licitud junt amb la documentació dins el període establert.
A la instància s’hauran d’adjuntar (carregant els arxius), l’annex 1, degudament
emplenat, juntament els certificats de feina en què s’especifiqui el requisit de fer
feina durant el mes d'agost i no gaudir de vacances.
Transcorregut el termini fixat per a la presentació de sol·licituds, es publicarà el
llistat provisional, per ordre del registre d'entrada, en el qual figuraran aquells
infants que tenen plaça reservada junt amb aquells altres que no en tenen, i que
han quedat situació de reserva.
Fora d’aquest període només es podrà sol·licitar plaça si queden vacants i si és
factible, ja que no es pot rompre l’homogeneïtat dels grups ja formats.
MATRÍCULA I LLISTA DEFINITIVA
La llista provisional d'admesos s’exposarà a l’entrada de l’escola dia 18 de maig
de 2021.
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El període de reclamacions serà del dia 18 al 20 de maig.
La llista definitiva d’admesos es publicarà el dia 24 de maig.
Els dies 24 i 25 de maig s’ha de lliurar al centre la sol·licitud per tramitar la
liquidació per formalitzar la matrícula (annex 2). S’haurà de pagar la liquidació de
30 €, els quals es descomptaran de la primera quota a abonar per la prestació del
servei.
L’entrega de liquidacions es realitzarà abans de formalitzar la matricula.
La matrícula es podrà formalitzar de l’1 al 4 de juny de 2021, ambdós inclosos.
Si dins aquest termini no es realitza el pagament, s'entendrà que s'ha renunciat a
la plaça reservada i es concedirà la plaça a l’infant que figuri en primer lloc en el
llistat provisional en situació de reserva, el qual haurà de procedir a realitzar el
pagament de la matrícula i entrega del justificant. Si no ho realitza en el termini de
2 dies hàbils, s'entendrà que hi renuncia i es cridarà el següent, i així
successivament.
En cap cas s’efectuaran devolucions del pagament de la matrícula de reserva de
plaça.

Lloc de matriculació: EI Toninaina. Una vegada finalitzat el termini per a la
formalització de matrícula, es publicarà el llistat definitiu d’infants admesos dia 8
de juny de 2021.
En cas de places vacants s'obrirà un nou termini perquè aquells que figuren en
situació de reserva puguin formalitzar la matrícula. Aquest període serà del 8 a l’11
de juny de 2021, ambdós inclosos.
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ANNEX 1
SOL·LICITUD PER OPTAR A L’ESCOLA D’ESTIU 2021
1- Dades de l'infant
Llinatges

Nom

Data de
naixement

Nacionalitat

Carrer

Número

CP

Municipi

Telèfon

Adreça
electrònica

2 - Dades familiars
Nom del
pare

Llinatges

DNI

Nom de la
mare

Llinatges

DNI

Raó social del
treball del pare

Telèfon

Raó social del
treball de la mare

Telèfon

3 - Marcau amb una X els serveis en els quals estau interessats:
SERVEI

OPCIONS
AMB MENJADOR

SENSE MENJADOR

a

1 SETMANA 02/08/21 – 06/08/21
2a SETMANA 09/08/21 –13/08/21
3a SETMANA 16/08/21– 20/08/21
4a SETMANA 23/08/21 – 27/08/21
5a SETMANA 30/08/21– 31/08/21
TOT EL MES
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4- Declaració jurada del pare i la mare o tutors legals:
El Sr./ La Sra. ___________________________________________________________________,
pare, mare, tutor/a del sol·licitant, DECLAR que són certes les dades que faig
constar en la present sol·licitud i documentació.
El Sr./ La Sra. ___________________________________________________________________,
pare, mare, tutor/a del sol·licitant DECLAR que són certes les dades que faig
constar en la present sol·licitud i documentació.
Inca, _______ de ___________ de 2021
Signatura del pare, mare, tutor/a

Signatura del pare, mare, tutor/a
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ANNEX 2
SOL·LICITUD PER TRAMITAR LA LIQUIDACIÓ PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA
MATRÍCULA DE L’ESCOLA D’ESTIU 2021
El Sr./ La Sra. ___________________________________________________________________,
amb DNI núm. ____________________ i domicili a __________________________________
EXPÒS:
Que estic interessat/ada a formalitzar la matrícula de l’escola d’estiu per al mes
d’agost.
SOL·LICIT:
Que l’Ajuntament d’Inca tramiti en el meu nom una liquidació de 30 €, que
abonaré abans del 4 de juny per a reserva de plaça i formalització de la
matrícula de l’escola d’estiu del mes d’agost del curs 2020-21.
Inca, _______ de ___________ de 2021
Signat,
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