
CONCELLO DE VAL DO DUBRA (A Coruña) 
R.E.L.N.º: 0115888. CI.F.: P1508900F. Teléf.: 98188 9000 – Fax: 981889100 
Rúa Arcai, 41 – Bembibre. 15873 – Val do Dubra. E-m ail: correo@valdodubra.gal 

 
 

Escola Infantil Municipal do Concello de Val do 
Dubra, de 0 a 3 anos 

CURSO 2021-2022 

 
PRAZO DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓN E DE PREINSCRICI ÓN: do 15 ó 31 

de marzo de 2021. 

PRAZO DE RECLAMACIÓNS : 10 DÍAS NATURAIS a partir da publicación da listaxe 
provisional no taboleiro de edictos do Concello 

PERÍODO DE MATRICULACIÓN : do 15 ó 25 de abril de 2021 

REQUISITOS:  

- Os pais ou representantes legais e máis o/a menor para o/a que se solicita a praza, deberán 
figurar de alta no padrón municipal de habitantes de Val do Dubra na data da solicitude. 

- O/A neno/a para o/a que se solicita a praza deberá ter como mínimo tres meses de idade no 
momento de ingreso no centro e non ter cumpridos os tres anos o 31 de marzo do ano no que 
se solicita a praza. 

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR COAS SOLICITUDES : 

- Fotocopia do DNI, dos pais ou titores. 
- Fotocopia do libro de familia completo. 
- Xustificación de ingresos (última nómina, se a tivese, e declaración do IRPF dos membros da 

unidade familiar. No caso de non ter a obriga de presentala: certificación negativa de Axencia 
Tributaria, certificación positiva ou negativa de percepción da prestación económica do INEM 
e xustificantes doutros ingresos, se os tiveran). 

- Certificado de residencia e informe de convivencia da unidade familiar.  
- Certificado médico do/da neno. 
- Carta, actualizada, de vacinación do/da neno/a. 
- Tarxeta sanitaria do/da neno/a. 
- Ficha de domiciliación bancaria. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NA ESCOLA, LOGO DA ADMISI ÓN: 

- 1 fotografía tamaño carné do/da menor. 
- Novas actualizacións da carta de vacinas do/da neno/a, cando as haxa. 

 

Máis información no departamento municipal de servizos sociais (tlfn.: 981 88 90 00) ou no 
apartado de novas da páxina Web: valdodubra.gal 

 

 
 

 


