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INFORMACIÓ ESCOLA OBERTA ORDINÀRIA

El servei d'Escola oberta té com a objectiu prestar a la ciutadania un servei d'acollida, vigilància i
atenció educativa, en horari no lectiu, als escolars del municipi d'Onda. La finalitat d’aquest servei
és tindre cura dels menors, facilitant la conciliació de la vida familiar i laboral. 

Poden participar els menors, escolaritzats en Infantil de 3, 4 i 5 anys i en Primària de 1r, 2n, 3r, 4t,
5é i 6é curs, en qualsevol centre d'educació Infantil i Primària d'Onda. Amb aquest servei rebrà
una atenció de qualitat, en la qual es fomenta l'educació integral, mitjançant activitats didàctiques
dirigides a promoure conductes relacionades amb hàbits de vida, socials i d'alimentació saludable.

L'Escola oberta en període ordinari  (durant  tot  el  curs lectiu oficial1)  ofereix dos modalitats de
servei: la permanent i l'esporàdica, ambdues  modalitats disposen de l’opció de matí i/o vesprada.

La modalitat permanent (matinal i/o vespertina) inclou tot el curs escolar oficial. L'abonament de la
taxa és de 30,00 euros/usuari per cada mes de servei (matí o vesprada) per a l'usuari permanent. 

La modalitat esporàdica (matinal i/o vespertina) es sol·licita per dies solts i el seu pagament es
realitza pels dies de servei que es van a utilitzar. L'abonament de la taxa per dia (matí o vesprada)
és de 2,50 euros/usuari. 

El servei matinal és de 7.30 a 9.00 h del matí i inclou desdejuni saludable i programa d'activitats
didàctiques. 

L'EO vespertina s'ofereix des d'octubre a maig, d'acord amb el calendari escolar oficial. El servei
es presta en els centres escolars públics del municipi d'Onda: CEIP Miralcamp ¿entrada per la
porta infantil? (al qual es desplacen els alumnes del CEIP Mestre Caballero i CC Verge del Carme)
i CEIP Pio XII (al qual es desplacen els alumnes del CEIP Baltasar Rull i CC Madre M. Rosa
Molas). L'horari de la vesprada és de dos hores i inclou berenar saludable i programa d'activitats
didàctiques.

TERMINIS DE SOL·LICITUD 

Tant l'EO ordinària permanent (matinal i/o vespertina) com l'EO ordinària esporàdica (Matinal i/o
vespertina): es podrà sol·licitar a partir del 18 d'agost de cada any i en qualsevol moment al llarg
de tot el curs escolar. 

Per a això l'usuari/a ha de registrar la seua sol·licitud d'Escola oberta (una per a cada curs escolar,
excepte si el que es pretén és un canvi en la modalitat del servei), presencialment en el Servei
d'atenció i tramitació de l'Ajuntament (SAT), situat en la planta baixa de la Casa Consistorial (Plaça
El Pla,1) o telemàticament des de la Carpeta ciudadana2 de la Seu electrónica3 de l'Ajuntament
d'Onda  [adjuntant,  una  vegada  omplit  la  sol·licitud  general  dels  procediments  administratius
penjats fins a la data, la sol·licitud habilitada a l'efecte de l'Escola oberta, en l'apartat SAT-Servei
d'atenció i tramitació.] 

1.RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, por la qual es 
fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020. Publicat en el DOGV de data 13/06/2019.
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Junt amb la sol·licitud, tant presencial com telemàtica, l’interessat/ada, d'acord amb l'Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'Escola oberta i escoles d’esplai d’estiu,
nadal i pasqua, haurà d'adjuntar, si escau, per a beneficiar-se dels possibles descomptes de les
taxes, l'acreditació de la condició de membre de família nombrosa o monoparental, i menors en
situació d'acollida a través de la família acollidora o família educadora, de la persona que vaja a
gaudir del servei, amb la documentació següent:

-Família nombrosa: títol de la condició de família nombrosa vigent.
-Família monoparental: títol de la condició de família monoparental vigent.
-Menors en situació d'acollida a través de la família acollidora o família educadora: informe emés
pels Serveis Socials de l'Ajuntament o de la Conselleria corresponent que acredite la situació del
menor d'estar en família d'acollida o en família educadora.

Igualment, per a beneficiar-se de la tarifa per segon germà s’haurà de presentar el llibre de família,
en el moment de sol·licitar el servei.

Per a realitzar la sol·licitud telemàtica serà necessari comptar amb alguns dels certificats
admesos per als tràmits electrònics de l'Ajuntament segons la informació que consta en la
Seu electrònica anomenada anteriorment. 

El servei s'activa una vegada es reba el justificant de pagament de la taxa corresponent, prèvia la
seua expedició en el  SAT o per internet.  L'expedició presencial  de la liquidació de la taxa es
realitzarà en el SAT de l'Ajuntament. L'expedició per internet consta dels passos següents:

1. En  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament4,  des  de  l'apartat  destacat:  Autoliquidacions,  les
persones interessades podran accedir a la Taxa, d'Escola oberta i escoles d'esplai d'estiu,
nadal i pasqua. En este moment s'hauran d'omplir les dades demandades i triar una tarifa
segons l'opció expressada en la sol·licitud ( per a l'Escola oberta les tarifes van de l'1 a la
6). Una vegada realitzat es podrà generar l'autoliquidació.

2. El segon pas consisteix en realitzar el pagament del rebut generat. Aquest pot fer-se de
dos formes: acudir amb l'autoliquidació a l'oficina bancària i fer efectiu el pagament en la
sucursal  triada  o  accedir,  des  de la  web municipal,  a  l'apartat  destacat: pagament  de
tributs, on es podrà realitzar el pagament amb targeta bancària.

Per a realitzar el pagament de l'autoliquidació, via internet,  no cal el certificat digital, igual que
per al pagament de la resta de les taxes habilitades per l'Ajuntament.

El servei s'activa una vegada es reba el justificant de pagament de la taxa corresponent. El dit
justificant junt amb la còpia de la liquidació pot deixar-se en la recepció de la Casa de la Cultura  o
enviar-se per correu electrònic a l’adreça: educacio@onda.es

INFORMACIÓ ESCOLA OBERTA EXTRAORDINÀRIA 

L'EO  extraordinària  ofereix  serveis  d'acollida,  vigilància  i  atenció  didàctiques  en  horari  de
vesprada. 

L'EO extraordinària s'ofereix els mesos de setembre i juny en diferents centres escolars públics
del municipi d'Onda, d’acord a la demanda del servei.

2.https://seu.onda.es/OpenSEA/
3.http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=135
4.http://www.onda.es/ond/web_php/index.php

https://seu.onda.es/OpenSEA/
mailto:educacio@onda.es
http://www.onda.es/ond/web_php/index.php
http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=135
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L'horari extraordinari de vesprada és de 15.00 a 17.00 hores. L'abonament de la taxa és únic
(30,00 euros/usuari) pel mes extraordinari de servei.  

TERMINIS DE SOL·LICITUD 

EO extraordinària setembre: a partir del 13 de juliol de cada any. 
EO extraordinària juny: a partir del 12 de maig de cada any. 

A les modalitats extraordinàries de l’EO també els és d'aplicació el ja explicat anteriorment per a la
sol·licitud i posterior pagament del servei i,  també, per a la seua activació. Si bé cal tindre en
compte que cada un dels models extraordinaris requerix la presentació de la seua pròpia sol·licitud
a partir de les dates indicades més amunt i fins a la conclusió del període extraordinari.
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