
 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIACIONS 

Vols domiciliar el pagament?  

Pas a pas: 

1. La persona sol·licitant enviarà un correu al departament d'Educació: 

educacio@ajuntamentaldaia.org adjuntant la següent documentació 

- Formulari de sol·licitud d'inscripció 

- Document annex per a sol·licitar el pagament domiciliat 

- Certificat bancari o fitxa de manteniment de tercers signada i segellada pel 
banc. 

- DNI del titular del compte 

2. El Departament d'Educació validarà tots dos documents i respondrà via e-mail a la 
persona sol·licitant amb el justificant d'inscripció. 

3. Ja podrà assistir a l’ Escola Matinera, en el seu centre educatiu, en l ' horari de 7.00 
a 8.50 hores. 

 
ABONAMENTS / PAGAMENT MENSUAL 
 
Els abonaments del curs 2021/2022 no seran vàlids per no estar compresos en el 
curs escolar vigent. 
Pas a pas: 

1. La persona sol·licitant enviarà un correu al departament d'Educació: 
educacio@ajuntamentaldaia.org adjuntant la següent documentació: 

- Formulari de sol·licitud d'inscripció 

2. Una vegada rebuda la seua sol·licitud, el departament d'Educació validarà el 
document i respondrà via e-mail a la persona sol·licitant adjuntant el document de 
pagament on apareixerà un codi de barres per a abonar la quantitat en l'entitat 
col·laboradora (En el document adjunt apareixen totes les entitats bancàries on poder 
realitzar el pagament) 
3. Efectuat el pagament, remeta una còpia juntament amb el document de pagament al 
correu d'educació educacio@ajuntamentaldaia.org 

4. El Departament enviarà la confirmació de l ‘ inscripció. 

5. En cas que pague el mes sencer, rebuda la confirmació, ja podrà assistir assistir a la 
Escola Matinera, en el seu centre educatiu, en l'horari de 7 a 8.50 hores. 
6. En cas que haja sol·licitat bons els recollirà en el departament d'Educació o en el seu 
centre educatiu el monitor o monitora li donarà els bons adquirits per a poder fer ús 
d'ells el primer dia que acudisca a l ‘ Escola Matinera en el centre educatiu que 
corresponga. 

DONAR-SE DE BAIXA 

 1. Emplenar la sol·licitud de baixa amb totes les dades i signar-ho. 

 2. Enviar un correu amb la sol·licitud de baixa al Departament d'Educació: 
educacio@ajuntamentaldaia.org 

3. El Departament enviarà la confirmació de la baixa. 

INSCRIPCIÓ EN “ESCOLA MATINERA” Curs 2022-2023 
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