
              
 

EDUCACIÓ I CULTURA 

 

 

L'escolarització fora de termini ordinari es realitzarà per registre 
d'entrada en les oficines AMIC (planta baixa Ajuntament). 

 
Allí li facilitaran un document a emplenar (descargable en www.albal.es) i una vegada 
registrada la seua petició, serà remesa a la Comissió d'Escolarització per a procedir a 
l'assignació de centre en funció de les seues preferències i les vacants existents.  
 
Els centres escolars d'Albal i la seua ubicació es mostren en el mapa. Les modalitats 
lingüístiques poden consultar-se en la web o tauler d'anuncis de cada centre educatiu 
o en http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/consulta-general. 
 

 
 
 

Atentament, la Tècnica d'Educació 
 

  

 

2: CEIP SAN CARLES 

3: CEIP BALAGUERA 

1: CEIP JUAN ESTEVE 

4: CEIP SAN BLAS 

5: CC SANTA ANA 

IES ALBAL 

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/consulta-general


 

 

 

 
 

  

EDUCACIÓ I CULTURA 

SOL•LICITUD DE DE ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA FÓRA DE TERMINI 

DIRIGIDA A COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN (ORDEN 7/2016 y DECRETO 40/2016) 

DADES DE L’ALUMNE 

Nom i cognoms: ............................................................................................ 

Data de naixement: ............................ Nacionalitat: ....................................... 

Nivell actual en el qual es troba matriculat: ................... 

Centre de procedència: .............................................................. Municipio: ........................................... 

Indique si presenta necessitats derivades de discapacitat, dificultats d'aprenentatge, trastorns del 

neurodesarrollo, desconeixement de les llengües oficials, etc: ___________________________. 

 

DADES DE LA MARE/PARE/TUTOR 

Nom i cognoms: ........................................................................................... 

Direcció: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telèfons de contacte: ..................................          .......................................... 

 

MOTIU DE SOL.LICITUD: canvi de domicili, trasllat laboral, etc. (especificar raó) 

................................................................................................................................................................... 

 

SOL.LICITA 

INFANTIL 3anys 4 anys 5 anys  (envoltar) 

PRIMÀRIA 1º 2º 3º 4º 5º 6º  (envoltar) 

E.S.O  1º 2º 3º 4º      (envoltar i especificar IES o CC Santa Anna) 

 

CENTRE EDUCATIU ON SOL.LICITA PLAÇA  

Haurà d'especificar diversos centres del municipi per ordre de preferència 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
Els CEIP Balaguera i Juan Esteve tenen jornada contínua. 
 
DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE A LLIURAR EN EL CENTRE:  

- Llibre de família complet  
- Certificat de baixa del centre anterior (per a canvi de centre dins de la C. Valenciana) 
- El centre precisarà la signatura de tots dos progenitors excepte si algun d'ells no té la 

pàtria potestat. 
 

Albal a  ........... de......................... de .......... 
 
 

Signat __________________________________ 
Mare/pare/tutor-a 


