
TAMBÉ POTS CONSULTAR ELS VÍDEOS DE LES EIM EN EL
CANAL DE YOUTUBE DE L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT

MATRICULACIÓ 

ESCOLES
INFANTILS
MUNICIPALS

CURS 2023/2024

 
Més informació i 

presentació 
de sol·licituds, 

del 20 de març al 6 d'abril: 
https://sede.burjassot.org/

Escola Infantil Municipal LLUMENETES I
1r Cicle d'Infantil (0-3 anys)
Plaça 9 d’Octubre, s/n
Tel. 638 443 283
llumenetes1@cativos.com

Escola Infantil Municipal LLUMENETES II
1r Cicle d'Infantil (0-3 anys)

 C/ Isabel La Catòlica, 42
Tel. 96 001 09 94 / 696 859 349

llumenetes2@cativos.com



RAFA GARCÍA, ALCALDE DE BURJASSOT :

INFORMACIÓ GENERAL :

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ : 

CIRCUMSTÀNCIES PER A LA BAREMACIÓ:

SERVEIS I TARIFES (de setembre a juny):

Les Escoles Infantils Municipals de Burjassot realitzen una gran labor
educativa amb els nostres xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. És la primera
aproximació al món educatiu tant de les xiquetes i els xiquets del nostre
municipi com de les seues famílies i, per a aquest fi, oferim la possibilitat
de matricular-los en dues instal·lacions municipals que compten amb
grans equips humans i tècnics que avalen la seua qualitat.

El procés d'admissió dels alumnes a les Escoles Infantils Municipals
per al curs 2023/2024 afecta als xiquets i xiquetes nascuts en els anys
2021, 2022 i 2023. 

Instància genèrica de matrícula.
DNI pare, mare i/o tutor.
Llibre de Família, pàgina en la qual consten el pare, la mare i el
xiquet/a a matricular.
Certificat, si escau, de Família Monoparental, Nombrosa o
Acollidora.
SIP del xiquet/a.
Fitxa de manteniment de tercers (es descarregarà en la pròpia
pàgina de la matrícula).
Acreditació del criteri de proximitat al lloc de treball, en cas que siga
necessari.
Acreditació de problemàtica socio-familiar, en cas que es done
alguna de les situacions establides en la baremació.
Concurrència de discapacitat del xiquet/a o d'algun dels membres
de la unitat familiar.
Conveni regulador de separació / divorci, en cas que siga
necessari.

Les famílies hauran d'entrar en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de
Burjassot, https://sede.burjassot.org/, accedir a la secció TRÀMITS, i
presentar de manera telemàtica la següent documentació:

 

Pares treballadors del centre: 5 punts.
Proximitat a l'Escola Infantil /Zona d'influència: 5 punts, màxim.
Ingressos econòmics / Renda Unitat Familiar:  5 punts, màxim.
Conciliació vida familiar-laboral: 5 punts, màxim.
Diversitat funcional (Discapacitat): 5 punts, màxim.
Problemàtica sociofamiliar: 10 punts, màxim
En cas d'empats, es dirimiran aplicant successivament la major puntuació
obtinguda en els següents criteris:
1- Problemàtica sociofamiliar acreditada.
2- Proximitat del domicili o del lloc de treball del pare, mare o tutor/a.
3- Renda per càpita de la unitat familiar.
4- Condició legal de la família nombrosa o família monoparental.
5- Concurrència de discapacitat en l'alumnat, pare, mare, tutors o germans.
6- Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent.

Menú diari complet (esmorzar, dinar i berenar): 6€/ dia
Menú mensual complet (esmorzar, dinar i berenar més complet):
75€/mes
Menjador lactants: 35€/ mes.

Matí, de 8.00 a 9.00 hores: 21€/ mes.
Vesprada, de 17.00 a 18.00 hores: 21€/ mes.

Matí, de 7.15 a 8.00 hores. Sense cost.
Vesprada, de 18.00 a 18.45 hores. Sense cost.

Escolaritat: 100€/ mes (només de 0 a 2 anys).
Despeses de gestió (segur escolar, matrícula...): 45€/ any.
Despeses de gestió material (projectes d'editorial, material fungible,
material educatiu): 21€/ trimestre.
Servei de menjador:

Servei de conciliació familiar:

Ampliació d'horaris especials:

 Aquestes tarifes s'abonen directament a l'Escola Infantil Municipal, a excepció de
l'escolaritat (100€/ mes), que s'abona a l'Ajuntament, però només per als trams 0-1 i 1-2
anys. Aquesta quantitat és fixa per als xiquets de 0 a 2 anys, independentment de l'import
del bo escolar. En el cas dels xiquets/es de 2-3 anys no s'abona la taxa a l'Ajuntament,
perquè el concepte d'escolarització està subvencionat al 100%.


