PROCÉS DE SOL·LICITUD DE PLAÇA
CALENDARI:
Presentació de sol·licituds: del 8 al 16 de juny
Llistes provisionals: 1 de juliol
Llistes definitives: 10 de juliol
Formalització de matrícula: del 13 al 28 de juliol
https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?
APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV&medioPres=3
COM FER LA SOL·LICITUD?
Es presentarà de manera telemàtica a través de la seu electrònica:

1. Amb el Certificat Digital (pot sol·licitar-se a l’Oficina PROP-C/ Sant Llorenç, 2. Us atendran
amb cita prèvia en el tel. 669 67 18 97, de 9 a 14 h)

2. Amb Cl@ve
Les persones sol·licitants que no tinguen possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir
a l’escola infantil en què sol·liciten plaça com a primera opció, que serà habilitada com a punt
d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten. En aquest cas s’haurà de
telefonar a l’escola on haja de formalitzar la sol·licitud per a demanar cita prèvia.

COM EMPLENAR LA SOL·LICITUD?
• S’han d'emplenar totes les dades que se sol·liciten
• Es marcarà la casella d'autorització a l'Administració Educativa per a l'obtenció de les dades
corresponents a la renda familiar, a través de l'Agència Tributària, i l'autorització de
consulta en cas de ser beneficiari de la Renda Valenciana d'Inclusió. Caldrà identificar a tots
els membres de la unitat familiar.
• Es realitzarà una única sol·licitud en la qual es poden sol·licitar fins a les tres Escoles
Infantils Municipals per ordre de preferència.
• Cal indicar una adreça de correu electrònic.
QUINA DOCUMENTACIÓ HA D’ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD?
No s'ha d'adjuntar cap documentació que acredite les circumstàncies al·legades en el moment de
la presentació de la sol·licitud. La declaració responsable de les circumstàncies al·legades
substitueix la seua aportació.
La falsedat de les dades declarades donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i s’escolaritzarà
l'alumne/a al centre en el qual queden vacants, una vegada finalitzat el procés d'admissió.

