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ANNEX III: PLANTILLA PER A ORDENAR LA DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA 
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Sol·licitud d'admissió Telemàtica 

signada 2 progenitors 

Solicitud de admisión Telemática 

firmada 2 progenitores 

 
Separació o divorci 

Separación o divorcio 
 

Limitació de pàtria potestat 

Limitación de patria potestad 

 
Fotocòpia del DNI / NIE  del pare i  de la mare o  tutor /a  del xiquet /a. 

Fotocopia del DNI / NIE  del padre y  de la madre o  tutor /a  del niño /a. 

 
Fotocòpia del Llibre de Família (tots els fulls escrits) o partida de naixement del fill/a. 

Fotocopia del Libro de Familia (todas las hojas escritas) o partida de nacimiento del hijo/a. 

 
Acreditació de Domicili: (3 opcions) 

Acreditación de Domicilio: (3 opciones) 

3
 O

p
c
io

n
s
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1. Certificat d'empadronament, emés per l'Ajuntament +  rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. 

Certificado de empadronamiento, emitido por el Ayuntamiento +  recibo reciente del agua, luz o teléfono o contrato de 

alquiler.  
 

2. Certificat de Residència. 

Certificado de Residencia. 
 

 
3. El domicili laboral (només si s'al·lega en lloc del domicili familiar), es justificarà per mitjà de Certificat de l'Empresa. 

El domicilio laboral (solo si alega en lugar de domicilio familiar), se justificará a través del Certificado de la Empresa. 

 
Sol·licitud de religió o alternativa / valors socials i cívics 

Solicitud de religión o alternativa / valores cívicos y sociales 

 
Autorització difusió material audiovisual 

Autorización difusión material audiovisual 

 
Autorització d’eixides locals 

Autorización de salidas locales 

 
Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne.  SIP 

Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del alumno/a. SIP 

 
4 fotografies tamany carnet amb nom i cognoms al darrere. 

4 fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos por detrás. 

 
Informe de Salut de l'Escolar. 

Informe de Salud del Escolar. 

 
Certificat de Trasllat (si ve d’un altre centre fora de la Comunitat Valenciana o Centre Privat) 

Certificado de Traslado (si viene de otro centro fuera de la Comunidad Valenciana o Centro Privado)  

 OPCIONAL 

 
Germans al centre 

Hermanos en el centro 
 

Discapacitat Alumne  

Discapacidad Alumno 
 

Discapacitat Familiar 

Discapacidad Familiar 

 
Família Nombrosa 

Familia Numerosa  
 

Família Monoparental 

Familia Monoparental 

 PLAÇA MENJADOR ESCOLAR 

 

Sol·licitud de plaça de menjador escolar  

Solicitud de plaza de comedor escolar 

 
Fotocopia de la cartilla del banc 

Fotocopia de la cartilla del banco 
 

Fotocòpia addicional del DNI del titular 

Fotocopia adicional del DNI del titular 
 

Al·lèrgies 

Alergias 
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 Sol·licitud d'admissió en Educació Infantil 20/21 
Model d’ús restringit a casos d’errada comprovable en el tràmit telemàtic dins del 
període ordinari de sol·licitud 

CURS ESCOLAR 

2020/2021 
Usuari de l'Assistent Telemàtic 

Data del registre Número d'identificació 

A DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A. 
1r cognom 2n cognom Nom Tipus de document Número de document NIA Data de naixement 

Municipi de naixement Nacionalitat Sexe 

Alumne amb necessitats educatives especials Alumne amb necessitats de compensació educativa 

Acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció Altres(Art. 17) 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A 
1r cognom 2n cognom Nom Tipus de document Número de document Telèfon 

Marcar aquesta casella en cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació 
anàloga.Quan es marque aquesta casella i no existisca limitació de la patria potestat, en el moment de 
formalització de la matrícula, s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor 
o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça 

Correu electrònic 

Hi ha alguna limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors? 

B ESTUDIS / TIPUS D'ACCÉS 
Estudis actuals durant el curs 2019/20 

Estudis Curs 

Centre Codi centre Municipi 

C LLOC ESCOLAR SOL·LICITAT (Es recomana, dins de les preferències del sol·licitant, formular la major quantitat 
d'opcions possibles) 

1 Centre Localitat Província 

Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

Domicili associate (número de l’apartat D) 

2 Centre Localitat Província 

Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

Domicili associate (número de l’apartat D) 

3 Centre Localitat Província 

Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

Domicili associate (número de l’apartat D) 

4 Centre Localitat Província 

Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

Domicili associate (número de l’apartat D) 

5 Centre Localitat Província 

Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

Domicili associate (número de l’apartat D) 

6 Centre Localitat Província 

Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

Domicili associate (número de l’apartat D) 

  

7 Centre Localitat Província 

Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

Domicili associate (número de l’apartat D) 

8 Centre Localitat Província 

Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

Domicili associate (número de l’apartat D) 

  

robertgadea@hotmail.es
Typewritten text
SOLICITUD GENERADA POR USTEDESDURANTE EL PROCESO DE ADMISIÓN.SI NO GUARDARON / IMPRIMIERON ESTE DOCUMENTO EL CENTRO LES FACILITARÁ UNA COPIA IMPRESA EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN PERO RECUERDEN QUE DEBERAN VENIR Y FIRMARLA LOS 2 PROGENITORES O EL PROGENITOR QUE NO HIZO LA SOLICITUD.
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9 Centre Localitat Província 

Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

Domicili associate (número de l’apartat D) 

10 Centre Localitat Província 

Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

Domicili associate (número de l’apartat D) 

D Circumstàncies al·legades i documentació que acredita i aportarà posteriorment al formalitzar la matrícula en el centre 
Sol·licite que es valore els criteris de Renda Valenciana d’Inclusió i IRPF de la unitat familiar segons les dades que figuren en l'apartat membres de la unitat familiar 

Discapacitat de l'alumne- grau Discapacitat dels pares/germans de l'alumne - grau 

Membre de família nombrosa - categoria Membre de família monoparental 

Justificant de llibre de família Justificant que acredite les dades dels domicilis 

Justificant d'altres circumstàncies familiars i/o acolliment o en guarda amb finalitats d'adopció 
(article 17 del DECRET 40/2016 i article 47 de la LLEI 26/2018) 

Domicilis Associats 
Tipus de via Domicili 1 Nº Província Municipi Tipo dom. C.P. 

Tipus de via Domicili 2 Nº Província Municipi Tipo dom. C.P. 

Tipus de via Domicili 3 Nº Província Municipi Tipo dom. C.P. 

Membres de la unitat familiar 

Els familiars del sol·licitant es recullen en la taula següent. Quan indica codi de centre es refereix al del pare o mare treballadors en el propi centre, adscrit o d’adscripció. 

Els criteris de renda valenciana d'inclusió i IRPF es valoraran si tots els membres que formen la unitat familiar i que es recullen a la taula han autoritzat a la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport per a obtindre de l'Agència Tributària les dades que permeten establir l'import de la casella de la renda determinada per a este procés, així com 
per a obtindre les dades dels membres de la unitat familiar que siguen beneficiaris de la Renda Valenciana d’Inclusió. Només es consignaran els fills menors de 18 anys i els 
majors d'esta edat i menors de 26 que convisquen en el domicili i han de firmar els majors de 16 anys. 

Estic informat que per a la consulta dels criteris de renda valenciana d'inclusió i IRPF només són vàlids els DNI i NIE amb el seu corresponent número de suport. El número de 
suport no s'ha d'informar en el cas de pare/mare/tutor/tutora sol·licitant que haja accedit amb DNIe / Certificat electrònic / Cl@vePin / Cl@vePermanent. 

 1r cognom 2n cognom Nom Document IDESP/IXESP RVI/IRPF Data de 
naixement 

Codi del centre 

Mare         

Pare         

         

         

         

         

         

         

E DECLARACIÓ / COMUNICACIÓ 
DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que totes les circumstàncies al·legades en aquesta sol·licitud s'ajusten a la realitat i seran acreditades a petició de la direcció del centre públic o de la 
titularitat del centre privat concertat o de la Inspecció d'Educació, així com en el moment de la formalització de la matrícula. També em compromet a aportar la certificació de baixa de l'anterior centre quan 
es tracte d'un centre no sostingut amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana. 

 
 
També declare conéixer que la falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i l'alumne o alumna serà escolaritzat en algun dels centres en els 
quals queden places vacants una vegada finalitzat el procés d'admissió. 

 
_________________, de Juliol de 2020  

 

 

La persona sol·licitant,______________________ 

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que ha sigut adaptat a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, se l'informa que:- Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta 
sol·licitud seran tractades de forma confidencial.- La finalitat del tractament és el compliment dels requeriments disposats en la normativa sobre 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. - Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que es disposa en l'avís legal de la página web de 
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.- El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
La coordinació i supervisió correspon al Delegat/ada de protecció Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Passeig de l'Albereda 16, 
46010 València (adreça de correu electrònic: dpd@gva.es Tfn.: 961 922 421). 

Amb la signatura de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades, segons tot l'anteriorment exposat i de forma confidencial, amb 
les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
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 Sol·licitud d'admissió en Educació Infantil 20/21 
Model d’ús restringit a casos d’errada comprovable en el tràmit telemàtic dins del 
període ordinari de sol·licitud 

CURS ESCOLAR 

2020/2021 
Usuari de l'Assistent Telemàtic 

Data del registre Número d'identificació 

A DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A. 
1r cognom 2n cognom Nom Tipus de document Número de document NIA Data de naixement 

Municipi de naixement Nacionalitat Sexe 

Alumne amb necessitats educatives especials Alumne amb necessitats de compensació educativa 

Acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció Altres(Art. 17) 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A 
1r cognom 2n cognom Nom Tipus de document Número de document Telèfon 

Marcar aquesta casella en cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació 
anàloga.Quan es marque aquesta casella i no existisca limitació de la patria potestat, en el moment de 
formalització de la matrícula, s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor 
o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça 

Correu electrònic 

Hi ha alguna limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors? 

B ESTUDIS / TIPUS D'ACCÉS 
Estudis actuals durant el curs 2019/20 

Estudis Curs 

Centre Codi centre Municipi 

C LLOC ESCOLAR SOL·LICITAT (Es recomana, dins de les preferències del sol·licitant, formular la major quantitat 
d'opcions possibles) 

1 Centre Localitat Província 

 Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

 Domicili associate (número de l’apartat D) 

2 Centre Localitat Província 

 Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

 Domicili associate (número de l’apartat D) 

3 Centre Localitat Província 

 Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

 Domicili associate (número de l’apartat D) 

4 Centre Localitat Província 

 Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

 Domicili associate (número de l’apartat D) 

5 Centre Localitat Província 

 Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

 Domicili associate (número de l’apartat D) 

6 Centre Localitat Província 

 Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

 Domicili associate (número de l’apartat D) 

  

7 Centre Localitat Província 

 Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

 Domicili associate (número de l’apartat D) 

8 Centre Localitat Província 

 Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

 Domicili associate (número de l’apartat D) 
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9 Centre Localitat Província 

 Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

 Domicili associate (número de l’apartat D) 

10 Centre Localitat Província 

 Curs Ensenyament 
Educació Infantil 

 Domicili associate (número de l’apartat D) 

D Circumstàncies al·legades i documentació que acredita i aportarà posteriorment al formalitzar la matrícula en el centre 
Sol·licite que es valore els criteris de Renda Valenciana d’Inclusió i IRPF de la unitat familiar segons les dades que figuren en l'apartat membres de la unitat familiar 

Discapacitat de l'alumne- grau Discapacitat dels pares/germans de l'alumne - grau 

Membre de família nombrosa - categoria Membre de família monoparental 

Justificant de llibre de família Justificant que acredite les dades dels domicilis 

Justificant d'altres circumstàncies familiars i/o acolliment o en guarda amb finalitats d'adopció 
(article 17 del DECRET 40/2016 i article 47 de la LLEI 26/2018) 

Domicilis Associats 
Tipus de via Domicili 1 Nº Província Municipi Tipo dom. C.P. 

Tipus de via Domicili 2 Nº Província Municipi Tipo dom. C.P. 

Tipus de via Domicili 3 Nº Província Municipi Tipo dom. C.P. 

Membres de la unitat familiar 

Els familiars del sol·licitant es recullen en la taula següent. Quan indica codi de centre es refereix al del pare o mare treballadors en el propi centre, adscrit o d’adscripció. 

Els criteris de renda valenciana d'inclusió i IRPF es valoraran si tots els membres que formen la unitat familiar i que es recullen a la taula han autoritzat a la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport per a obtindre de l'Agència Tributària les dades que permeten establir l'import de la casella de la renda determinada per a este procés, així com 
per a obtindre les dades dels membres de la unitat familiar que siguen beneficiaris de la Renda Valenciana d’Inclusió. Només es consignaran els fills menors de 18 anys i els 
majors d'esta edat i menors de 26 que convisquen en el domicili i han de firmar els majors de 16 anys. 

Estic informat que per a la consulta dels criteris de renda valenciana d'inclusió i IRPF només són vàlids els DNI i NIE amb el seu corresponent número de suport. El número de 
suport no s'ha d'informar en el cas de pare/mare/tutor/tutora sol·licitant que haja accedit amb DNIe / Certificat electrònic / Cl@vePin / Cl@vePermanent. 

 1r cognom 2n cognom Nom Document IDESP/IXESP RVI/IRPF Data de 
naixement 

Codi del centre 

Mare         

Pare         

         

         

         

         

         

         

E DECLARACIÓ / COMUNICACIÓ 
DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que totes les circumstàncies al·legades en aquesta sol·licitud s'ajusten a la realitat i seran acreditades a petició de la direcció del centre públic o de la 
titularitat del centre privat concertat o de la Inspecció d'Educació, així com en el moment de la formalització de la matrícula. També em compromet a aportar la certificació de baixa de l'anterior centre quan 
es tracte d'un centre no sostingut amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana. 

 
 
També declare conéixer que la falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i l'alumne o alumna serà escolaritzat en algun dels centres en els 
quals queden places vacants una vegada finalitzat el procés d'admissió. 

 
_________________, de Juliol de 2020  

 

 

La persona sol·licitant,______________________ 

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que ha sigut adaptat a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, se l'informa que:- Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta 
sol·licitud seran tractades de forma confidencial.- La finalitat del tractament és el compliment dels requeriments disposats en la normativa sobre 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. - Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que es disposa en l'avís legal de la página web de 
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.- El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
La coordinació i supervisió correspon al Delegat/ada de protecció Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Passeig de l'Albereda 16, 
46010 València (adreça de correu electrònic: dpd@gva.es Tfn.: 961 922 421). 

Amb la signatura de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades, segons tot l'anteriorment exposat i de forma confidencial, amb 
les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
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FIRMADO POR LOS 2 PROGENITORES



EN  CASOS  DE  SEPARACIONS  O
DIVORCIS:  APORTAR  CUSTODIES  I
DOCUMENTS OFICIALS.

EN  CASOS  DE  SEPARACIONES  O
DIVORCIOS:  APORTAR  CUSTODIAS  Y
DOCUMENTOS OFICIALES.



FOTOCOPIES DELS DNI DELS PROGENITORS.
SI ES ESTRANGER AMB NIE S’HAURÀ D’APORTAR TAMBÉ
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

EXEMPLES.

FOTOCOPIAS DE LOS DNI DE LOS PROGENITORES.
SI ES EXTRANJERO CON NIE DEBERÁ APORTAR TAMBIÉN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

EJEMPLOS.



Fotocòpia del Llibre de Família (tots els fulls escrits) o partida 
de naixement del fill/a.

Fotocopia del Libro de Familia (todas las hojas escritas) o 
partida de nacimiento del hijo/a.



Acreditació de domicili. 
Acreditación de domicilio.

3 OPCIONS

1. Certificat d'empadronament, emés per l'Ajuntament + rebut 
recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.
Certificado de empadronamiento, emitido por el Ayuntamiento + 
recibo reciente del agua, luz o teléfono o contrato de
alquiler.

2. Certificat de Residència.
Certificado de Residencia.

3. El domicili laboral (només si s'al·lega en lloc del domicili familiar), 
es justificarà per mitjà de Certificat de l'Empresa.
El domicilio laboral (solo si alega en lugar de domicilio familiar), se 
justificará a través del Certificado de la Empresa.



CEIP Sant Rafael
                        Tel. 96 687 08 45 C/ Ermita, 100
                        Fax. 96 687 08 46 03530 La Nucia (Alacant)
                        E-mail: 03006785@gva.es Pàgina web: cpsantrafael.es

ANNEX III

Sol·licitud d’Ensenyament de Religió Catòlica / Valors Socials i Cívics
per alumnes d’Educació Infantil i Primària.

Solicitud de Enseñanza de Religión Católica / Valores Sociales y Cívicos para
alumnos-as de Educación Infantil y Primaria

En/Na __________________________________________, com a 
Don/Doña:           como

pare/mare de l’alumne-a ______________________ de _________nivell 
padre/madre del alumno/a                de    nivel

Demane que el meu fill/filla reba classes de:
Solicito que mi hijo/hija reciba clases de:

Religió Catòlica ................ □
Religión Católica

Valors Socials i Cívics............. □ 
Valores Sociales y Cívicos

La Nucia, _______ de _______________ de 20___
La Nucia, ______ de ________________ de 20__

Els canvis d'aquestes assignatures optatives (Religió / Valors) només es podran realitzar 
fins el 15 de setembre de cada curs.
Los cambios de estas asignaturas optativas (Religión / Valores) sólo se podrán realizar hasta el 
15 de septiembre de cada curso.

Signatura del pare/mare
Firma del padre/madre

cpsantrafael.es
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AUTORITZACIÓ DIFUSIÓ MATERIAL AUDIOVISUAL

Jo,  ________________________________________________amb DNI: ____________ ,com a 

pare/mare o tutor/a de l’alumne/a:________________________________________________

Autoritze:        NO autoritze:

els mestres del meu fill-a a fer-li fotos/vídeos durant les activitats que es realitzen durant la seua 
escolaritat, fer les còpies necessàries per als companys de classe i publicar-les a la pàgina web de 
l’escola.

Signatura

* S’informa que les fotos i els vídeos dels alumnes realitzats pels pares dins del centre escolar no 
podran ser publicats en cap mitjà audiovisual, assumint cadascú les conseqüències que pugueren 
derivar-se’n. 

AUTORIZACIÓN DIFUSIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

Yo,______________________________________________con DNI:____________ , como padre/

madre o tutor/a del alumno/a:____________________________________________

Autorizo:        NO autorizo:

a los maestros de mi hijo-a a hacerle fotos/vídeos durante las actividades que se realicen durante su
escolaridad, hacer las copias necesarias para los/las compañeros-as de clase y publicarlas en la 
página web del colegio.

Firma

 La Nucia____de_________20__

* Se informa de que las fotos y los vídeos de los alumnos realizados por los padres dentro del centro
escolar no podrán ser publicados en ningún medio audiovisual, asumiendo cada cual las 
consecuencias que pudieran derivarse.

 La Nucia____de_________20__
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CEIP Sant Rafael
                        Tel. 96 687 08 45 C/ Ermita, 100
                        Fax. 96 687 08 46 03530 La Nucia (Alacant)
                        E-mail: 03006785@gva.es Pàgina web: cpsantrafael.es

AUTORITZACIÓ EIXIDES LOCALS I ED. VIAL

En aquest document sol·licitem la seua autorització expressa per a dur a terme les diverses 
excursions o EIXIDES LOCALS que farem al llarg de l’escolaritat del seu fill/a.
Aquestes eixides estan incloses en  la nostra programació d'activitats extraescolars i/o 
complementàries, relacionades, generalment, amb el coneixement del poble i amb activitats 
socioculturals de l’entorn més proper. 
D'aquestes excursions se'ls informarà puntualment perquè en tinguen coneixement.

Jo,  ________________________________________________amb DNI: ____________ ,com a 

pare/mare o tutor/a de l’alumne/a:________________________________________________

Autoritze al meu fill/a:        NO autoritze al meu fill/a:

a realitzar totes les eixides locals programades durant la seua escolaritat en el CEIP Sant Rafael. 

Signatura

La Nucia, a..........de......................de 20__

* Si en qualsevol moment desitja canviar qualsevol d’estes autoritzacions deurà sol·licitar-lo en 
secretaria.

AUTORIZACIÓN SALIDAS LOCALES y ED. VIAL

En este documento solicitamos su autorización expresa para llevar a cabo las diversas excursiones o 
SALIDAS LOCALES que haremos a lo largo de la escolaridad de su hijo/a.
Estas salidas están incluidas en nuestra programación de actividades extraescolares y/o 
complementarias, relacionadas, generalmente, con el conocimiento del pueblo y con actividades 
socioculturales del entorno más próximo.
De estas  excursiones se les informará puntualmente para que  tengan conocimiento de ellas.

Yo,  ________________________________________________con DNI: ____________ ,como 

padre/madre o tutor/a del alumno/a:________________________________________________

Autorizo a mi hijo/a:      NO autorizo a mi hijo/a:

a realizar todas las salidas locales programadas durante su escolaridad en el CEIP Sant Rafael. 

Firmado

La Nucia, a..........de......................de 20__

* Si en algún momento desea cambiar cualquiera de estas autorizaciones deberá solicitarlo en secretaría.

cpsantrafael.es
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SIP

Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne. SIP
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del alumno/a. SIP





BAIXA /  CERTIFICAT ESCOLAR SI  VE
DE  FORA  DE  LA  COMUNITAT
VALENCIANA

BAJA  /  CERTIFICADO  ESCOLAR  SI
VIENE  DE  FUERA  DE  LA  COMUNIDAD
VALENCIANA



4 fotografies tamany carnet amb nom i cognoms al darrere.
4 fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos por detrás.

Recorde retallar i escriure el nom i cognoms
per darrere.

Aneu en compte perquè es poden tacar les
fotos.

Recuerde  cortar  i  escribir  el  nombre  i
apellidos por detrás.

Cuidado  porque  se  pueden  manchar  las
fotos.



robertgadea@hotmail.es
Typewritten text
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL JUSTIFICATIVA:DIVERSIDAD FUNCIONALFAMILIA NUMEROSAMONOPARENTAL, ETC.



CEIP Sant Rafael
                        Tel. 96 687 08 45 C/ Ermita, 100
                        Fax. 96 687 08 46 03530 La Nucia (Alacant)
                        E-mail: 03006785@gva.es Pàgina web: cpsantrafael.es

SOL·LICITUD MENJADOR ESCOLAR 2020 - 2021

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE-A: ____________________________________________

Farà ús del menjador en Setembre?   ______  (indique si o no)

Farà ús del menjador en Octubre?   _______  (indique si o no)

TE ALGUNA AL·LÈRGIA ALIMENTÀRIA?*:   _____      INDIQUE-LA: __________________

TE ALGUN ALTRE TIPUS D’AL·LÈRGIA?:   ______      INDIQUE-HO:   __________________

NOM DEL PARE:  _______________________   TELÈFON  __________________________

NOM DE LA MARE:  _____________________   TELÈFON  _________________________

                                                              SIGNATURA DEL PARE I/O MARE:

* EN CAS D’AL·LÈRGIA ALIMENTARIA DEURÀ APORTAR FOTOCOPIA DEL INFORME METGE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORITZACIÓ DOMICILIACIONS MENJADOR ESCOLAR CURS 2020 - 2021

D/Dª _______________________________________________________________ 

TITULAR DEL COMPTE : 

IBAN:  ES _ _     _ _ _ _     _ _ _ _      _ _  _ _      _ _ _ _      _ _ _ _

AUTORITZA EL PAGAMENT DE LES MENSUALITATS CORRESPONENTS AL SERVEI DE MENJADOR 

ESCOLAR PRESENTADES PEL CEIP SANT RAFAEL DE LA NUCIA.

ALUMNE/A:__________________________________________________________

CURS: ________________________

SIGNAT: _____________________   
D.N.I.:_______________________

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL A APORTAR:
Sol·licitud signada.
Fotocopia de la llibreta del banc o de rebut.
Fotocopia addicional del DNI del titular.

N
O
U 

A
L
U
M
N
A
T
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CEIP Sant Rafael
                        Tel. 96 687 08 45 C/ Ermita, 100
                        Fax. 96 687 08 46 03530 La Nucia (Alacant)
                        E-mail: 03006785@gva.es Pàgina web: cpsantrafael.es

SOLICITUD DE COMEDOR ESCOLAR 2020 - 2021

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO-A: _____________________________________________

¿Hará uso del comedor en Septiembre?   ______  (indique si o no)

¿Hará uso del comedor en Octubre?   _______  (indique si o no)

¿TIENE ALGUNA ALERGIA ALIMENTARIA?*:   _____      INDÍQUELA: ______________________

¿TIENE ALGÚN OTRO TIPO DE ALERGIA?:   _____         INDIQUE CUAL: ____________________

NOMBRE DEL PADRE:  ______________________   TELÉFONO: ___________________________

NOMBRE DE LA MADRE:  ____________________   TELÉFONO:  __________________________

                                                            
  FIRMA DEL PADRE Y/O MADRE:

* EN CASO DE ALERGIA ALIMENTARIA DEBERÁ APORTAR FOTOCOPIA DEL INFORME MÉDICO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIONES COMEDOR ESCOLAR CURSO 

2020 - 2021

D/Dª _______________________________________________________________ 

TITULAR DE LA CUENTA : 

IBAN:  ES _ _     _ _ _ _     _ _ _ _      _ _  _ _      _ _ _ _      _ _ _ _

AUTORIZA EL PAGO DE LAS MENSUALIDADES CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE COMEDOR 

ESCOLAR PRESENTADAS POR EL CEIP SANT RAFAEL DE LA NUCIA.

ALUMNO/A:___________________________________________________________

CURSO: ________________________

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR:

Solicitud firmada.
Fotocopia de la libreta del banco o  de recibo.
Fotocopia adicional del DNI del titular.

N
U
E
V
O 

A
L
U
M
N
A
D
O

 FIRMADO: _____________________  

             D.N.I.:_______________________
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Recuerden adjuntar:Fotocopia de libreta o recibo del banco donde aparezca el IBAN i una copia adicional del DNI del titula en caso de solicitar la plaza de comedor escolar.


