CONCERTATS

PÚBLICS

PPEC
PPEV
Nivell
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL
Plurilingüe* Plurilingüe* Plurilingüisme
(2n cicle) I PRIMÀRIA
CEIP Alborxí (46000675)
Av. Lluís Suñer, 27
Tel.: 96 245 75 15 Fax: 96 245 75 16
CEIP Ausiàs March (46000699)
Av. Vicente Vidal, 54
Tel.: 96 245 75 20 Fax: 96 245 75 21
CEIP F. García Lorca (46000663)
C/ Josep Maria Llopico, 12
X
Tel.: 96 245 75 10 Fax: 96 245 75 11
CEIP F. García Sanchiz (46000730)
Prolongació de l’avingua del Parc, s/n
Tel.: 96 245 75 30 / Fax: 96 245 75 31
CEIP Gloria Fuertes (46028685)
C/ Rutgló, s/n
Tel.: 96 245 72 70 Fax: 96 245 72 71
CEIP Lluís Vives (46000729)
C/ Canonge Blasco Carreres, s/n
X
Tel: 96 245 75 25 Fax: 96 245 75 26
CEIP Pintor T. Andreu (46015502)
C/ Massalavés, s/n
X
Tel.: 96 245 80 25 Fax: 96 245 80 26
CEIP Tirant lo Blanc (46017705)
Av. Professor Bernat Montagud
Tel.: 96 245 73 55 Fax: 96 245 73 56
CEIP Vte. Blasco Ibáñez (46000651)
X
C/ Mestre Moscardó, 34
6é Primària
Tel.: 96 245 72 80 Fax: 96 245 72 81
CEIP Maria d’Aigües Vives (46015204)
C/ M. Veres, 4 (la Barraca d’AV)
Tel.: 96 245 75 95 Fax: 96 245 75 96
Xúquer Centre Educatiu (46000638)
Av. Professor Bernat Montagud, 2
Tel.: 96 241 21 85
C. La Puríssima (46000602)
C/ Rambla, 2
Tel.: 96 241 12 39 Fax: 96 241 44 51
C. Sagrada Família (4600547)
C/ Sagrada Família, 38
Tel.: 96 240 45 81 Fax: 96 240 18 69
C. Sants Patrons (46000614)
C/ Benito Pérez Galdós, 52
Tel.: 96 241 21 31 Fax: 96 240 47 03

ANGLÉS

Programa

Uniforme

Núm.
Linies

Menjador
Escolar

X

1

X

IES núm. 4

Programa Experimental
Experimental
2 anys

Transport
Escolar

Adscripció als
centres d’ESO

X

Avançat 1

X

Avançat 1

2

X

IES Rei en Jaume

X

Avançat 1

2

X

IES Rei en Jaume

X

Avançat 1

X

1

X

IES J. M. Parra

X

2

X

IES Rei en Jaume

X
Avançat 2**

X

Avançat 1

X

X

Ruta de la
Conselleria

IES núm. 4

2

X

1

X

IES J. M. Parra

1

X

IES núm. 4

X

2

X

IES J. M. Parra

X

1

X

IES núm. 4

Intermedi 1
Avançat 2**

X

(fins a 2n Primària)

X

Avançat 1

X

Avançat 1

X

(fins a 2n Primària)

X

X

Intermedi 2

X

1

X

Al mateix centre

X

Intermedi 2

X

2

X

Al mateix centre

X

Intermedi 2

X

1

X

X

Intermedi 2

X

1

X

PPEC: Programa Plurilingüe en Castellà

PPEV: Programa Plurilingüe en Valencià

Avançat 2** Pendent d’autorització del Programa Lingüístic Innovador.

* Anglés

Ruta
pròpia

Al mateix centre
IES Rei en Jaume

Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà
requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l’annex VI i l’autorització que
hi figura perquè l’Administració educativa obtinga confirmació de les dades a través
de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
El procediment d’admissió ve regulat per les següents normatives:
•

•

•

A este efecte tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la
comprovació amb la seua firma en l’annex VI.

El Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en
els centres públics i privats concertats d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
(DOCV de
18/04/2016).

La renda de la unitat familiar serà la corresponent a l’exercici fiscal anterior en dos anys a
l’any natural en què se sol·licita la plaça escolar.

Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat
en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV de
21/04/2016).

Es considerarà unitat familiar la formada pels cònjuges i els fills o filles menors de 18
anys, així com els majors d’esta edat i menors de 26 anys que convisquen en el domicili
familiar i no perceben cap tipus d’ingressos.

Resolució de 29 de març de 2017, del director territorial d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s’estableixen el
calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments
d’Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat en centres públics i centres
privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l’àmbit
competencial de la província de València (DOCV de 30/03/2017).

La renda de la unitat familiar es determinarà dividint els ingressos entre el nombre de
membres que la componen.

Així mateix, a estos efectes, es consideraran membres de la unitat familiar:
- els xiquets i xiquetes en règim d’acolliment familiar.
- els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle
matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors
d’ambdós.
En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos del que no
visca en el mateix domicili de l’alumne.
Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o la mare de l’alumne o
alumna que convisca en el mateix domicili.

PROCÉS D’ADMISSIÓ EN EL CURS 2017-2018

En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els que
convisquen en el domicili d’empadronament de l’alumne o alumna.

Els centres públics i concertats d’Educació Infantil i Primària faran pública l’oferta
de places vacants en cada curs, i oferiran obligatòriament totes les places d’Educació
Infantil de 3 anys, així com les vacants de la resta de cursos, a les quals podrà
accedir en igualtat de condicions qualsevol menor. L’alumnat d’Educació Infantil de
5 anys passa automàticament a primer d’Educació Primària del mateix centre.

En tot cas, no podrà adjudicar-se plaça a un sol·licitant en la seua primera o
successives opcions, si hi ha un altre sol·licitant que haja demanat la plaça en opció o
opcions posteriors i tindrà un ordre de prioritat superior d’acord amb la major
puntuació obtinguda.

Els nivells d’Educació Infantil des dels 3 anys i Educació Primària són gratuïts en
tots els col·legis públics i privats concertats d’Alzira. Els nivells d’Infantil (0-2
anys) tenen uns preus públics que poden consultar-se als centres respectius.
Podrà matricular-se en el primer curs d’Educació Primària únicament l’alumnat
nascut l’any 2011 i, en el primer curs del segon cicle de l’Educació Infantil, només
l’alumnat nascut en 2014.
Les persones interessades formularan UNA ÚNICA SOL·LICITUD utilitzant el
model oficial en la qual faran constar fins a 10 opcions ordenades per prioritat, i la
presentaran AL CENTRE EDUCATIU QUE HAN TRIAT COM A PRIMERA
OPCIÓ D’ESCOLARITZACIÓ.

Discapacitat de l’alumne/a, del seu pare, mare o germans/anes:
Discapacitat en l’alumne/a
Discapacitat del pare, mare o germans/es

entre el 33% i el 64%
igual o superior al 65%
Entre el 33% i el 64%
igual o superior al 65%

4 punts
7 punts
3 punts
5 punts

La discapacitat dels i les alumnes, germans o germanes, els seus pares o mares,
tutors o tutores s’acreditarà per mitjà del certificat corresponent o amb la targeta
acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria
competent en matèria de benestar social.

Amb els mateixos efectes es tindrà en compte la resolució per la qual es reconeix als
pares o mares, tutors o tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió
d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i les persones
pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de
retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, de conformitat amb el que
establix l’article 4.2 del text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb
Discapacitat i de la seua Inclusió Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre.

PROCÉS D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT
(nova escolarització i canvi de centre )
d’EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA
d’ALZIRA

Condició de família nombrosa:
Categoria general
Categoria especial

3 punts
5 punts

La condició de membre de família nombrosa s’acreditarà aportant el títol oficial de
família nombrosa a què fa referència l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.

Condició de família monoparental:
Categoria general
Categoria especial

AJUNTAMENT D’ALZIRA
Regidoria d’Educació i Infància

3 punts
5 punts

La puntuació per la condició de família monoparental no és acumulable a la que
s’obtinga per la condició de família nombrosa.
La condició de membre de família monoparental s’acreditarà aportant el títol de
família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família.
Este títol ve regulat en el Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual
es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat
Valenciana.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ
ESCOLETES INFANTILS MUNICIPALS

C/ Rambla s/n 46600 ALZIRA ( València)
Tel. 96 245 92 50 Fax 96 241 68 33
educacio@alzira.es
www.alzira.es

DATES A TINDRE EN COMPTE
Presentació de sol·licituds

Del 22 al 29 de maig

Publicació de les llistes provisionals

8 de juny

Reclamacions davant la direcció del centre

Del 8 al 12 de juny

Publicació de les llistes definitives

20 de juny

Es podran presentar al·legacions/recursos contra les llistes definitives:

Presentació de sol·licituds (en Llepolies) Del 4 a l’11 de maig

• Centres públics: al·legacions davant la Comissió d’Escolarització del 20
al 21 de juny.

Horari d’entrega de sol·licituds

De 9 a 14 h

• Centres concertats: reclamació davant la Direcció Territorial d’Educació.

Publicació de llistes provisionals

12 de maig

Reclamació davant de l’Ajuntament

Fins al 15 de maig

Publicació de llistes definitives

16 de maig

Matrícula i sol·licitud del Bo Infantil

Del 16 al 24 de maig
Horari: de 9 a 14 h/de 15 a 17 h

La matrícula s’haurà de formalitzar en cada centre del 20 al 29 de juny
Si no es formalitza en estes dates, l’alumne/a perdrà la plaça escolar
obtinguda, i haurà d’escolaritzar-se en les places que queden vacants.

Este fullet és merament informatiu. La informació
fidedigna està referida en les corresponents
disposicions legals de la Generalitat Valenciana.

EN CAS D’EMPAT EN LA BAREMACIÓ:
Els empats que, si és el cas, es produïsquen, es dirimiran aplicant successivament la
major puntuació obtinguda en els criteris següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Existència de germans o germanes matriculats en el centre.
Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent.
Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o
tutors legals.
Renda per capita de la unitat familiar.
Condició legal de família nombrosa.
Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares, tutors,
germans o germanes.
Família monoparental.
Expedient acadèmic, només en ensenyances postobligatòries.
Sorteig efectuat per la conselleria competent en matèria d’educació en el qual
es trie la lletra a partir de la qual s’assignaran les places. La lletra que ha
resultat insaculada ha sigut la “X”.

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE:
•

L’acolliment familiar s’acreditarà aportant la resolució administrativa o judicial
per la qual s’haja formalitzat, certificat emés per la conselleria competent en
matèria de benestar social, en el qual es faça costar l’existència de l’acolliment i
l’entitat dels acollidors.

•

L’acolliment residencial s’acreditarà aportant certificació emesa per la
conselleria competent en matèria de benestar social.

•

La situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament es
justificarà aportant la resolució judicial o administrativa en la qual s’acredite
esta circumstància.

•

La condició d’esportista s’acreditarà aportant una fotocòpia del BOE o del
DOCV en el qual figura el reconeixement com a tal o un certificat d’esportista
d’alt rendiment emés pel Consell Superior d’Esports. El lloc d’entrenament
s’acreditarà amb un certificat emés pel representant legal del club o federació.

•

La consideració com a centre únic dels centres adscrits es tindrà en compte a
l’efecte d’aplicació del criteri d’existència de germans o germanes en el centre.

•

No requerirà procés d’admissió l’accés al nivell d’Educació Infantil de tres anys
per a l’alumnat que participa al programa experimental d’escolarització de dos
anys oferit pels centres docents públics autoritzats, de conformitat amb allò que
s’ha establit en l’article 28.1 de l’Ordre 7/2016.

L’anglés s’ha d’incorporar en el segon curs, inclòs en un enfocament d’obertura a les llengües o
mitjançant la modalitat d’incorporació primerenca, amb un mínim de 2 hores i un màxim de 4 hores
de l’horari curricular.
De la resta de continguts globalitzats del segon cicle, s’han d’impartir en castellà 4 hores en tots els
nivells, i en valencià, la resta d’hores.

BAREMACIÓ
Si no hi ha suficients places per a cobrir les sol·licituds presentades, els consells
escolars de cada centre baremaran les sol·licituds i puntuaran tal com s’indica en els
quadres següents:

Mares, pares, tutors/ores treballadors/ores en el centre docent:
S’acreditarà per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d’un centre privat,
concertat o d’un centre públic:
Pare o mare treballador/a del centre docent

5 punts

La circumstància que el pare o la mare o tutors siguen treballadors en actiu en el centre
docent, l’acreditarà la titularitat o la direcció, segons es tracte d’un centre privat
concertat o d’un centre públic.
Tenen la consideració de treballadors actius en el centre:
1.

En els centres públics: el personal funcionari i el personal laboral de la
Generalitat, o de l’Administració local, que presten serveis efectius en el
centre.

2.

En els centres privats concertats: el personal docent i no docent que tinga
subscrit contracte laboral vigent i directe amb el titular del centre.

Germans/anes matriculats/ades en el centre
Per cada un dels germans o germanes matriculades en el
centre sol·licitat.

15 punts

Tindran la consideració germans o germanes:
- Els xiquets i xiquetes en règim d’acolliment familiar.
- Els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca
vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els
progenitors d’ambdós.
Només es computarà l’existència de germans o germanes matriculats en el centre si
hi cursen ensenyances sostingudes totalment amb fons públics i continuen anant-hi
el curs escolar per al qual se sol·licita l’admissió.

Els òrgans competents dels centres verificaran a estos extrems.
Si els cognoms no són coincidents s’acreditarà la relació per mitjà del llibre de
família, certificat del registre civil o sentència per la qual s’adjudique la tutela.

Proximitat de la residència de l’alumne/a al centre:
La proximitat del domicili familiar o professional al centre es valorarà de la
manera següent:
Alumnat el domicili del qual es trobe en l’àrea d’influència del centre
Alumnat el domicili del qual es trobe en les àrees limítrofes a
l’àrea d’influència del centre

10 punts
5 punts

El domicili familiar s’acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare
o tutor i d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.
Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents es
podrà requerir un certificat de residència lliurat per l’Ajuntament.
Quan per causa degudament acreditada, els progenitors o tutors visquen en
domicilis distints, es considerarà com a domicili familiar de l’alumne o de
l’alumna el de la persona que tinga atribuïda la seua custòdia legal.
En els casos en què s’haja acordat la custòdia compartida de l’alumne o de
l’alumna, es valorarà el domicili en què estiga empadronat o empadronada.
En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha
efectuat el depòsit de fiança corresponent (model 805 o 806) en la conselleria
competent en matèria d’hisenda.
El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància
del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar. Per a la
justificació d’esta circumstància, els treballadors i treballadores per compte d’altre
aportaran certificat emés per l’empresa en què s’acredite suficientment la relació
laboral i domicili del centre de treball.
Els treballadors i treballadores per compte propi ho acreditaran aportant la
declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals
i retenidors (model 036 o 037).
Quan l’alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la
residència com a domicili de l’alumne o alumna.

Renda familiar*:
Valoració única

2 punts

Les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran assignant 2 punts a les rendes
familiars iguals o inferiors a 2 vegades l’Indicador Públic de Renda a Efectes
Múltiples (IPREM). L’esmentat indicador queda fixat en 7.455,14 €.

Les famílies podran omplir les sol·licituds de forma telemàtica utilitzant el
procediment informàtic establit a este efecte en l’aplicació corresponent per a
l’admissió de l’alumnat en el portal institucional de la conselleria competent en
matèria d’educació en l’adreça http://www.ceice.gva.es. La sol·licitud s’imprimirà
i es presentarà en el centre de primera opció.
Juntament amb la sol·licitud s’hauran d’aportar els documents acreditatius de les
circumstàncies al·legades.
Si el seu fill o filla té algun problema important de salut, de desenvolupament o
discapacitat, és convenient que ho diga a l’hora de presentar la sol·licitud, per tal
que se li puguen oferir els recursos necessaris.
L’adjudicació de les places escolars sol·licitades es realitzarà per mitjà del
procediment de lliure concurrència. La puntuació obtinguda determinarà l’ordre en
l’assignació de les places vacants. El procediment informàtic adjudicarà les places
en concurrència, d’acord amb la baremació realitzada pels centres i els llistarà
atenent l’ordre de preferència que hagen demandat els sol·licitants.
Si no s’obté plaça escolar en el centre de primera opció, se li adjudicarà en els
centres sol·licitats en segona i successives opcions.

CRITERIS PER A VALORAR LES SOL·LICITUDS:
L’admissió de l’alumnat, quan no hi haja en els centres places suficients per a
atendre totes les sol·licituds d’ingrés, es regirà pels criteris de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Existència de germans o germanes matriculats en el centre.
Pare, mare o tutors legals treballadors al centre docent.
Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o
tutors legals.
Renda per capita de la unitat familiar.
Condició legal de família nombrosa.
Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares, tutors,
germans o germanes.
Família monoparental.

VERIFICACIÓ DE LES DADES APORTADES:
- La falsedat en les dades declarades o en la documentació aportada per a
l’acreditació de les circumstàncies determinants dels criteris d’admissió, així com la
duplicitat de sol·licituds, comportarà l’exclusió de la sol·licitud, i s’escolaritzarà a
l’alumne o alumna en el centre en què queden places vacants. Tot això sense perjuí
de l’exigència de les responsabilitats que puguen derivar-se d’un altre ordre.
- La documentació aportada amb posterioritat a la data establida no es tindrà en
compte a l’efecte de baremació si no és requerida expressament pel Consell Escolar.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE

•

Tindran la consideració de fills o filles i germans o germanes:

NIVELL INTERMEDI 1
Castellà
La resta
La resta

Anglés
La resta
2/4 hores*
2/4 hores*

NIVELL INTERMEDI 2
Infantil
3 anys
4 anys
5 anys

Valencià
9 hores
8/9 hores
8/9 hores

Anglés
La resta
La resta
2/4 hores*
La resta
2/4 hores*

De la resta de continguts globalitzats del segon cicle, s’han d’impartir en valencià 9 hores en 3
anys i, entre 8 hores i 9 hores, en 4 i 5 anys. En castellà, la resta del temps.

NIVELL AVANÇAT 1

Les àrees d’influència d’Alzira podran ser consultades en els centres educatius i
en el Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira. També es publicaran
en la pàgina web del Departament.: www.alzira.es. Qualsevol dubte respecte a
les àrees d’influència serà resolt per la Comissió Municipal d’Escolarització.

•

En el portal institucional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport es podrà consultar tota la normativa reguladora d’este procés
d’escolarització, així com les sol·licituds pertinents.

Castellà
4 hores
4 hores
4 hores

CENTRES D’ALZIRA

Anglés

P

Valencià
La resta
La resta
La resta

Els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i
existisca vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes
legals, entre els progenitors d’ambdós.

Castellà

L’anglés s’ha d’incorporar al segon curs, inclòs en un enfocament d’obertura a les llengües o
mitjançant la modalitat d’incorporació primerenca, amb un mínim de 2 hores i un màxim de 4
hores de l’horari curricular

Infantil
3 anys
4 anys
5 anys

-

•

L’anglés s’ha d’incorporar en el segon curs, inclòs en un enfocament d’obertura a les llengües o
mitjançant la modalitat d’incorporació primerenca, amb un mínim de 2 hores i un màxim de 4
hores de l’horari curricular.
De la resta de continguts globalitzats del segon cicle, s’han d’impartir en valencià 8 hores. En
castellà, la resta del temps.

Els xiquets i xiquetes en règim d’acolliment familiar.

2/4 hores*
2/4 hores*

L’anglés s’ha d’incorporar en el segon curs, inclòs en un enfocament d’obertura a les llengües o
mitjançant la modalitat d’incorporació primerenca, amb un mínim de 2 hores i un màxim de 4 hores
de l’horari curricular.

EDUCACIÓ INFANTIL (0-2 ANYS)
EI Infants (46021927)
C/ Trafalgar. Tel.: 96 240 47 50
EI La Muntanyeta (46021939)
C/ Pujada al Santuari s/n. Tel: 96 241 40 59
EI Llepolies (46027221)
C/ Massalavés, s/n. Tel.: 96 241 74 29
EI Tulell (46020194)
Partida de Tulell, s/n Tel.: 96 245 78 10

CENTRE COMARCAL
D’EDUCACIÓ ESPECIAL
CARMEN PICÓ
Av. dels Esports, 25
Tel.: 96 245 72 65 Fax: 96 245 72 66

Castellà
4 hores
4 hores
4 hores

Anglés
2/4 hores*
2/4 hores*

PÚBLIC

NIVELL AVANÇAT 2
Valencià
La resta
La resta
La resta

TRANSPORT
ESCOLAR

*COMPTE: Les Escoletes Infantils Municipals tenen un calendari
d’escolarització diferent. Consulteu l’últim full.

De la resta de continguts globalitzats del segon cicle, s’han d’impartir en castellà 4 hores en tots els
nivells, i en valencià, la resta d’hores.

Infantil
3 anys
4 anys
5 anys

PROGRAMA
D’ENSENYAMENT
EN VALENCIÀ

Valencià
8 hores
8 hores
8 hores

MUNICIPALS

Infantil
3 anys
4 anys
5 anys

-

Escolarització per a alumnat des dels 3
anys fins als 21 anys.

PEV
Informació i
VALENCIÀ matrícula al COMARCAL
centre
SAAPE: atenció a l’alumnat d’1 a 3 anys
ATENCIÓ AMBULATÒRIA: atenció a
l’alumnat d’1 a 6 anys

