
Matrícula
CURS 2022-2023

Consulte la informació periòdicament per si varia el contingut abans d’iniciar-se 
el procés d’admissió. 
Versió 1.0



A) Servicis Especialitzats Municipals per a Primera Infància

Estos servicis atenen la població infantil de 0 a 3 anys. 

Complixen una funció eminentment educativa i social, per
proporcionar als usuaris una atenció integral, a través d’un
programa global que garantix el ple desenrotllament físic,
intel·lectual, afectiu, social i moral dels xiquets/es.

Estos centres col·laboren estretament amb els progenitors, 
tutors o representants legals a fi de facilitar la conciliació de la vida 
familiar i laboral i contribuir a la millor integració entre el centre i les 
famílies.



B) Admissió en període ordinari en els Servicis Especialitzats
Municipals per a Primera Infància

Poden sol·licitar plaça els pares i mares o tutors dels xiquets/es nascuts en els anys 2020,
2021 o 2022 el naixement del qual siga anterior a 16 setmanes abans de l'inici del curs
escolar 2022-2023 (l'edat mínima per a ser admés és de 4 mesos)

La unitat familiar ha de residir a Benidorm o, amb condicions diferents, en una

altra localidad.

La cobertura de places es realitza per
l’orde següent:
 Primer: Famílies que estan empadronades

a Benidorm amb una antiguitat d’un mínim
de 12 mesos ininterromputs. (Col·lectiu A)

 Segon: Si queden vacants, famílies que
estan empadronades a Benidorm amb una
antiguitat menor de 12 mesos
ininterromputs. (Col·lectiu B)

 Tercer: Si hi ha vacants, famílies no
empadronades a Benidorm. (Col·lectiu C)



Segons el Decret 40/2016 de 15 d’abril de la Consellería de Educació, Investigació, 
Cultura i Esports, s’establix prioritat d’accés directe en els casos següents:

-L’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar.
-L’alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de
gènere o de terrorisme.

-L’alumnat la família del qual haja tingut un desdonament de tipus hipotecari
succeït en els últims 12 mesos.

No és equiparable el lloc de treball d’algun dels progenitors o tutors a Benidorm, al 
requisit d’empadronament.

Per a inscriure un menor nascut en 2022 a les aules bressol de les escoles Les Caletes i 
Les Fontanelles, l’edat mínima complida al setembre serà de 4 mesos.

A TINDRE EN COMPTE

Els alumnes de famílies empadronades a Benidorm no 
admesos formaran part de la llista d’espera oficial

Les famílies no empadronades a Benidorm que 
quan concloga el procediment ordinari han quedat

sense plaça escolar, no s’integraran en la llista d’espera
oficial. Passaran a formar part de la llista de

cobertura de vacants en el grup de famílies no
empadronades (Col·lectiu C)



C) Documentació per a sol·licitar plaça en els Servicis Especialitzats
Municipals per a Primera Infància

Documentació obligatòria

• 1) Fotocòpia del DNI o NIE  dels progenitors o tutors legals. En cas de no disposar
d'estos documents s'aportarà passaport o targeta de residència.

• 2) Fotocòpia del Llibre de Família complet o partida/s de naixement. En cas de 
separació, divorci o no convivència dels progenitors, s'aportarà sentència judicial on
s'informe del règim de guarda i custòdia del menor y/o conveni regulador firmat
per ambdós progenitors.

• 3) Fotocòpia de la targeta sanitària SIP del menor (darrere i davant).

• 4) Fotocòpia del Permís de Treball com a mínim d’un dels progenitors o tutors, en el 
cas de les persones estrangeres originals d’un país de fora de la Unió Europea. 

• 5) Certificat mèdic que acredite l’embaràs i la data prevista per al part (si la mare es 
troba en estat de gestació).

• 6) Certificat mèdic del menor, en el moment de formalitzar la matrícula.

La sol·licitud omplida telemàticament ha d’aportar la documentació següent escanejada i 
guardada en format pdf.



Documentació voluntària baremable
En cas de no presentar la documentació voluntària, no serà baremat el criteri corresponent

CRITERI DOCUMENTACIÓ

-Renda Autorizació de les persones interessades a fi que l’Ajuntament de Benidorm puga demanar i 
comprovar dades de l’Agència Tributària relatives al nivell de renda (IRPF) de l’any 2020. Només
sol·licitants que aporten NIF o NIE.
-En el cas de percebre la Renda Valenciana d’Inclusió aportar justificant d’aquesta circumstància.

Domicili L’Ajuntament comprova les dades d’empadronament

Germans en el centre Cal fer-ho constar en la sol·licitud per a la comprovació

Part múltiple Cal fer-ho constar en la sol·licitud per a la comprovació

Discapacitat La discapacitat s’acreditarà per mitjà de la certificació corresponent, emesa per la Conselleria de
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la qual ha d’especificar classe, grau i estat

Família nombrosa Fotocòpia del títol oficial de Família Nombrosa

Situació laboral dels
progenitors

En cas de ser treballadors en activitat:
-fotocòpia del contracte de treball i última nòmina.
Els treballadors autònoms: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre la
inclusió en el règim especial de treballadors autònoms (alta RETA).
En cas de trobar-se en desocupació: Document DARDE actualitzat emés per la Agència LABORA
(Servei Valenciá d’Ocupació i Formació)

Acolliment Document de la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives

Llista d’espera oficial
Curs 2021-22

Cal fer-ho constar en la sol·licitud per a la comprovació

Violència de génere, 
terrorisme o
desdonament hipotecari

Fotocòpia de la resolució judicial o administrativa que acredite la dita circumstància

Família monoparental Fotocòpia del títol oficial de Família Monoparental



D) Criteris de baremació

Quan el nombre de peticions arreplegades és inferior al de places disponibles, en són admeses totes.
Si la demanda supera l’oferta, cal aplicar una sèrie de criteris i un barem, segons l’empadronament.

Puntuació criteris baremables

Existència de germans
matriculats al centre

Només si continuaran assistint al centre en el curs escolar per al qual es sol·licita
admissió

15 punts

Proximitat Unitat familiar empadronada a Benidorm 10 punts

Pares treballadors en el centre Quan un o ambdós pares, mares o tutors siguen treballadors en activitat en el centre
docent

5 punts

Renda Valènciana d’Inclusió En el cas 4 punts

Renda Familiar (sense ser
persona beneficiària de la RVI)
d’acord amb I’PREM, en
relació a l’exercici fiscal de
l’any 2020

a)Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’IPREM
b)Renda anual per càpita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o igual a l’IPREM
c)Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar
l’IPREM per 1,5
d)Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IPREM por 1,5 i inferior
o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 2

a)3,5 puntos
b)3 puntos
c)2,5 puntos

d)2 puntos

Discapacitat Quan afecta
l’alumne/a

Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64% 4 punts

Igual o superior al 65% 7 punts

Quan afecta 
a 
progenitors,
tutors o 
germans/es

Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64% 3 punts

Igual o superior al 65% 5 punts



Situació laboral dels
progenitors

(En cas de família
monoparental, es multiplica 
per dos la puntuació de la 
persona de referència)

Per cadascun dels progenitors amb desenrotllament d’activitat laboral 3 punts

Per cadascun dels progenitors que estiga desocupat 0,75 punts

Llista d’espera oficial curs
2021-22

Menor inclòs en una llista d’espera oficial del curs 2021-22 en qualsevol
servici especialitzat

1 punt

Els empats han de ser dirimits amb la aplicació successiva de la major puntuació obtinguda en els criteris següents:

1) Germans matriculats en el centre 2) Pares treballadors del centre
3) Proximitat del domicili 4) Condició de persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió
5) Renda per càpita en la unitat familiar 6) Família nombrosa
7) Discapacitat 8) Família monoparental
9) Situació laboral                                            10) Part múltiple
11) Llista d’espera 12) Sorteig Conselleria (1r cognom ZV 2n cognom KA)

La situació d’excedència laboral es puntuarà com treballador/a quan finalitze abans del mes 
d’octubre i es justifique la incorporació en eixa data al lloc de treball.

Família Nombrosa Categoria general 3 punts

Categoria especial 5 punts

Família Monoparental
Acumulable a la de família
nombrosa, si és el cas

Categoria general 3 punts

Categoria especial 5 punts

Part Múltiple Part de bessons 1,5 punts



TRÀMIT DATA
Presentació de sol·licituds Del 25 d’abril a les 9:30h al 10 

de maig

Publicació llistes provisionals 20 de maig

Reclamació llistes provisionals davant l’escola infantil sol·licitada en 
primer lloc, o al departament d’Educació en el cas del SAPI

Del 20 al 24 de maig

Publicació llistes definitives 30 de maig

Al·legacions contra les llistes definitives Del 30 de maig a l’1 de juny

Formalització de matrícula A determinar per cada centre

E) Calendari

F) Presentació de sol·licituds

Per aplicació
telemàtica a través de 
la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de 
Benidorm:  
sede.benidorm.org

No cal 
tindre
certificat
digital.

S'oferirà ajuda a 
les famílies que 

no disposen dels 
mitjans 

tecnològics 
necessaris per a 

la tramitació 
electrònica.

Oficina d’Informació
Juvenil

Plaça SSMM els Reis   
d’Espanya, 1  

Horari: de 9.00h a 
14:00h

Oficina Agrupació Local 
d’APAs

C/ Estació, 1 Entres. izd. 

Horari: de 9:30h a 12:00h

Cita prèvia: 96 681 54 71



G) Observacions sobre la tramitació

1. Al presentar la sol·licitud d'admissió haurà d'adjuntar-se la documentació pertinent escanejada i guardada en format 
pdf. 

Les persones interessades hauran d'omplir la part existent en la sol·licitud de declaració responsable referent tant a la 
veracitat dels documents en què es basa la instància, com en la disposició d'originals dels documents.

6. Les escoles, així com el Servici d’Atenció a Primera Infància, establiran els terminis de presentació de documents, no sols
originals sinó també de determinades còpies si foren necessàries. 

3. La falta d'acreditació oportuna dels requisits i condicions en què es basa la sol·licitud, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió en qualsevol dada relativa a la petició de plaça i la seua documentació ; determinarà el que preveu a este efecte
la normativa valenciana sobre l'admissió d'alumnat, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives que 
pertoquen, tal com s'establix en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques

2. No es baremaran els criteris puntuables que no siguen degudament justificats amb l'aportació dels documents 
acreditatius.

4. En cas de presentar diverses sol·licituds, només se’n tindrà en compte l’última registrada en la Seu Electrònica

5. En finalitzar el procés de presentació de la sol·licitud i la documentació pertinent, el sol·icitant ha de guardar i conservar 
el justificant de presentació amb el número de registre assignat.



H) Més informació

1) Preus

Els Servicis Especialitzats Municipals per a Primera Infància no són gratuïts. Una part del cost de la plaça escolar ha d’anar a cárrec dels
progenitors i en la majoria de casos, l’altra part es finança amb recursos públics (ajudes).
Sobre els preus s’apliquen, segons siga procedent, els descomptes socials següents:

DESCOMPTE S’APLICA SOBRE CRITERI

SERVEIS CONCEPTES VEÏNATGE

Ajuda Infantil de
Generalitat
Valenciana

Escoles Infantils Ensenyament No se’n té en
compte

Segons el nivell de renda es concedix
o denega l’ajuda (la quantitat
concedida també depén del nivell de
renda)

Bonificacions
municipals

Escolas Infantils i
SAPI

Atenció, menjador
i horari prolongat

Només família
empadronada a 

Benidorm

Famílias amb:
1) Més d’un menor matriculat

simultàneament
2) Renda Garantida de Ciutadania
3) Títol de Família Nombrosa
4) Títol de Família Monoparental
5) Menor en Acollida
6) Menor amb diversitat funcional

* No acumulables entre si

Ajuda
complementària
municipal

Escoles Infantils Ensenyament Només família
empadronada a 

Benidorm

Prestació general desvinculada del
nivell de renda



A títol orientatiu, es detalla tot seguit informació sobre això, referida bàsicament a l’actual curs 2021-
2022 (no al 2022-2023 per desconéixer-se els imports de les ajudes públiques)

Mensualitat en concepte d’ENSENYAMENT en ESCOLES INFANTILS

GRUPO 
D’EDAT

PREU
GENERAL*

AJUDA GENERALITAT
(SEGONS RENDA)

BONIFICACIÓ MUNICIPAL
AJUDA 

COMPLEMENTÀRIA 
AJUNTAMENT

De 0-1 any
P/0

335,49 €

200,00 € Sobre la diferència indicada entre el preu i la
ajuda de la Generalitat hem de restan les
bonificacions:
- 100% per a família nombrosa o
monoparental especial
- 50% per a família nombrosa o
monoparental general i de acolliment
- 25% per a famílies amb més d’un fill/a
matriculats en el centre (només s’aplica el
descompte a un menor)
- 90% per a famílies que perceben la
Renda Garantida de Ciutadania
- 50% per a famílies dels menors amb
diversitat funcional inferior al 33%
- 75% per a famílies dels menors amb
diversitat funcional igual o superior al 33%

114,75 €
170,00 €
130,00 €
120,00 €
90,00 €
70,00 €
0,00 €

De 1-2 anys
P/1

205,85 €

120,00 €

63,32 €

110,00 €
100,00 €
90,00 €
80,00 €
70,00 €

0,00€

De 2-3 anys
P/2

201,21 €
100% subvencionat

(sense aplicar criteri de Renda)
No s'aplica en este tram d'edat, ja que la plaça és gratuïta en la seua

totalitat

* S’espera una pujada del 2,5% amb motiu de l’increment de l’IPREM 2022 



Uns altres conceptes *

CONCEPTE
General Família Nombrosa o

Monoparental 
Especial

Família Nombrosa o 
Monoparental General o 

d’acolliment

Germans Renda 
Garant. 
Ciuda.

Diversitat
Funcional 

menor al 33%

Diversitat
Funcional igual 
o major al 33%

Horari Prolongat
(preu mensual per
ampliació d’horari
d’atenció)

26,66€ 0,00€ 13,33€ 20,00€ 2,67€ 13,33€ 6,67€

Menjador
Preu per dia

5,25€ 0,00€ 2,63€ 3,94€ 0,53€ 2,63€ 1,31€ 

Menjador bo
dies solts 5,49€ 

*Per a obtindre descomptes municipals és requisit necessari que tota la unitat familiar estiga
empadronada a Benidorm durant l’escolarització del menor.

Mensualitat del Servici d’Atenció a Primera Infància - SAPI 

CONCEPTE General
Família nombrosa o

monoparental 
especial

Família nombrosa o
monoparental general o 

d’acolliment
Germans

Renda 
Garant.
Ciudad.

Diversitat
funcional 

menor al 33%

Diversitat
funcional igual o 

major al 33%

Custòdia 42,93€ 0,00€ 21,47€ 32,20€ 4,29€ 21,47€ 10,73€

* S’espera una pujada del 2,5% amb motiu de l’increment de l’IPREM 2022



2) Observacions a tindre en compte

Si es presenten més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte, l’última registrada

-És recomanable només fer constar les escoles o el Servici d’Atenció a Primera Infància que 
certament interessen, per orde de preferència. Només marcar les que realment acceptarien en 

cas de ser admés en una de les opcions

- S’ha de consultar el resultat de les llistes provisionals i definitives tant d’admesos com de no admesos. 
N’estaran disponibles al punt web municipal, al Negociat d’Educació i a les dependències dels Servicis

Especialitzats Municipals de Primera Infància

Les reclamacions contra les llistes provisionals es presentaran en l’escola infantil sol·licitada en primer 
lloc o en el departament d’Educació en el cas del SAPI.

S’han de consultar els terminis establits a este efecte

- En el moment de la formalització de la matrícula s’aportarà un informe de salut del menor, en especial 
sobre l’estat de vacunacions

-Segons la Orde 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
per la qual s’aproven les bases reguladores de les Ajudes Econòmiques destinades a l’escolarització

en els Centres Autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la 
Comunitat Valenciana (DOGV de 18/05/2018), la Generalitat convocarà per al curs 2021-2022 el 

marco legal per a la gratuitat de les places del nivell 2-3 anys. En el moment de redactar el present
document no ha sigut publicada la resolució autonòmica per al curs 2022-2023



3) Zonificació
La ciutat de Benidorm és zona única als efectes de baremació dels Servicis Especialitzats Municipals per a 

Primera Infància

4) Ensenyament en valencià

Les escoles infantils municipals oferixen a les famílies la posibilitat de triar el valencià com a llengua de comunicació en la vida escolar. 
S’ha constatat que és positiu per als xiquetes/es de parla no valenciana entrar en contacte des de ben enjorn amb esta llengua, ja que 
com més xicotets siguen, més fàcil és aprendre i dominar un nou idioma. Es tracta de fer els jocs, activitats i tota la relació amb
l’educadora en valencià. L’objetiu final és donar als xiquets/es la posibilitat d’utilitzar per igual el valencià i el castellà, així com estimular-
los per aprendre després altres llengües.

5) Normes del procediment

Acord de Ple de 15 de març de 2002 que 
aprova el contingut mínim del Reglament de 

règim interior de les escoles infantils
municipals de l’Ajuntament de Benidorm 

creades després de l’entrada en vigor de la 
Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, 

d’Ordenació General del Sistema Educatiu
(BOP de 4 d’abril de 2002)

Resolució de l’Ajuntament de 
Benidorm del 14 de març de 2022 

sobre les bases reguladores 
d’admissió en els Servicis

Especialitzats Municipals per a 
Primera Infància per al curs 2022-

2023. 

Decret 40/2016, de 15 d’abril, del 
Consell, pel qual es regula 

l’admissió en els centres docents
públics i privats concertats que 

imparteixen ensenyances
d’Educació Infantil, Educació

Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat

(18/04/2016), modifica pel
Decret 21/2022, de 4 de març

Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la 
Conselleria de Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, por la qual es regula 

el procedimient 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 (21/04/2016) 
modificada per l’Ordre 14/2022, de 

24 de marzo

Correcció d’errors de la Ordre 7/2016, de 
19 d’abril, de la Conselleria de 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 (DOGV de 

02/06/2016) 

Ordenanca número 34 reguladora 
del preu públic per prestació del 

servici d’Escoles Municipals
Infantils i Servici Municipal 

d’Atenció a la Primera Infància
(Consulteu en la web municipal).

Resolució de 28 de març de 
2022, del director general 
de Centres Docents, per la 
qual s’estableix el calendari
d’admissió de l’alumnat en 
els centres públics i privats
concertats de la Comunitat
Valenciana que imparteixen
ensenyaments d’Educació
Infantil, Primària , 
Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, per al curs 2022-
2023



Una altra oferta educativa per a primer cicle d’Educació Infantil

1 unitat de 2-3 anys
(18 places)
Avda. Bélgica, 16
03502 Benidorm
Telèf. 96 687 07 75
03011914@edu.gva.es

1 unitat de 2-3 anys (18
places)
C/Capitán Cortés, 12
03502 Benidorm
Telèf. 96 687 07 90
03012761@edu.gva.es

1 unitat de 2-3 anys (18
places)
C/ Guadalest, 1
03502 Benidorm
Telèf. 96 687 08 20
03002974@edu.gva.es

1 unitat de 2-3 anys
(18 places)
C/Barca del Bou, 3
Telèf. 96 681 63 65
03010314@edu.gva.es

Centre privat d’Educació Infantil de 1er Cicle 
MY BIG KINGDOM 1 unitat 1-2 anys

1 unitat 2-3 anys
Avda. Finlandia, 2 locals 8, 9 y 10
03502 Benidorm
622275866
mybigkingdom.benidorm@gmail.com



Servici d’Atenció a la Primera 
Infància SAPI
(Zona centre)

Escola Infantil Municipal
EL TOSSALET 

(Zona Ponent- La Cala de Benidorm )

Escola Infantil Municipal 
LES CALETES

(Zona Levante-Racó de l’Oix)

Escola Infantil Municipal
LES FONTANELLES

(Zona Els Tolls)

Descripció Servici de ludoteca municipal de 
gestió indirecta.

Escola Infantil Municipal de gestió
indirecta. Empresa: 
Eulen Servicios Sociosanitarios S.A.
S’obrirà concurs contracte de gestió

Escola Infantil Municipal de gestió
indirecta. 
Empresa: García Nimes SL.

Escola Infantil Municipal de gestió
directa.

Adreça C/ Mirador, 5.  Edif. Acacias IV.  
Telf: 96 683 00 08

Av. Mont Benidorm, 7.
Telf: 96 585 18 32

Av. Ciudad Real, 6.
Telf: 96 680 66 41

Av. del Municipi, 18B
Telf: 96 585 68 02

Oferta de 
places

Máxim 5 aules per a menors d’1 i 2 
anys.
- 1 any: 13 places per aula
- 2 anys: 20 places per aula

2 aules d’1 any: 13 places per aula
2 aules de 2 anys: 20 places per aula

1 aula bebés de més de 4 mesos: 8 places 
3 aules d’1 any: 13 places per aula
3 aules de 2 anys: 20 places per aula

1 aula bebés de més de 4 mesos: 8 places
4 aules d’1 any: 13 places per aula 
4 aules de 2 anys: 20 places per aula

Profesionals
1 directora/psicóloga
4 tècnics/ques superiors en Educació
Infantil 
3 mestras d’Educació Infanti
1 auxiliar

1 director/a - mestra
4 mestres d’Educació Infantil
4 tècnic/ques superior en Educació
Infantil 

1 director/a gerente
3 mestres d’Educació Infantil
6 tècnics/ques superiors en Educació
Infantil 
3 auxiliars d’educador/a
1 mestra d’anglés
1 psicòloga clínica 1 psicòloga llenguatje

1 directora 
9 mestros/es d’Educació Infantil 
2 tècnics/ques d’Educació Infantil 
homologades
6 auxiliars d’educador/a

Llínea
pedagògica

Té la principal i global finalitat
d’afavorir el desenvolupament del 
xiquet/a en una dinàmica
d’interacció lúdica.

Centre autoritzat per la Conselleria
d’Educació. Impartix el curriculum oficial 
de la Educació Infantil de Primer Cicle.

Centre autoritzat per la Conselleria
d’Educació. Impartix el curriculum oficial 
de la Educació Infantil de Primer Cicle.

Centre autoritzat per la Conselleria
d’Educació. Impartix el curriculum oficial 
de la Educació Infantil de Primer Cicle.

Calendari i
horari

(A títol
orientatiu)

11 mesos de l’any (De setembre a 
juliol), de 8:00h a 17:00h, amb horari
flexible de 12:30h a 14:30h per a
recollir als xiquets/es per a dinar.

Les 12 mesos de l’any (dies laborables), de 
9:00h a 17:00h.
Horari ampliat: de 7:30h a 9:00h o de 
17:00 a 18:00h
Recollida sense servici de menjador: 
12:00h a 12:15h.

Les 12 mesos de l’any (dies laborables), de 
9:00 a 17:00h.
Horari ampliat: de 7:30h a 9:00h. o de 
17:00h a 18:00h.
Recollida sense servici de menjador: 
12:00h a 12:15h.

Les 12 mesos de l’any (segons calendari
escolar):
D’octubre a maig: de 9:00h a 17:00h. 
Horari ampliat: de 7:30h a 9:00h. o de 
17:00h a 18:00h.
Juny a setembe: de 9:00h a 15:30 h. 
Horari ampliat: de 7:30h a 9:00h. o de 
15:30h a 16:30h.

Menjador NO TÉ SI SI SI

Idioma de 
relació

Castellá i valenciá. Castellà i valencià
S’impartix anglés en totes les unitats

Castellá i valenciá.
S’impartix anglés en totes les unitats

Castellá i valenciá.

Observacions No són deduïbles les despeses per a
la declaració de l’IRPF

Són deduïbles les despeses per a la 
declaració de l’IRPF

Són deduïbles les despeses per a la 
declaració de l’IRPF

Són deduïbles les despeses per a la 
declaració de l’IRPF

Subvencions Centre no subvencionat per 
organismes supramunicipals.

La Conselleria d’Educació sol convocar 
ajudes, segons el nivell de renda familiar.

La Conselleria d’Educació sol convocar 
ajudes, segons el nivell de renda familiar.

La Conselleria d’Educació sol convocar 
ajudes, segons el nivell de renda familiar.

Servicis Especialitzats Municipals per a Primera Infància


