
ESCOLARITZACIÓ CURS 2022-2023
ADMISSIÓ D'ALUMNES ALS CENTRES EDUCATIUS D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Benvolgudes famílies,

Ens posem en contacte amb  vostés per informar-los, de forma resumida, dels tràmits i terminis que hauran de

seguir per escolaritzar, per primera vegada, el seu fill o la seua filla (any de naixement 2019 i 2020*) el proper curs

escolar 2022/2023: 

*Únicament s’ofereixen vacants d’infantil P2 a:

CEIP Jaume I 

CEIP Sant Sebastià

CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia

Calendari d'admissió per a educació infantil i primària:

Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió Del 26 d’abril al 4 de maig

Baremació i comprovació de duplicitats Del 5 a l’11 de maig 

Resultat provisional i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda 19 de maig

Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional Fins al 23 de maig

Resultat definitiu i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda 3 de juny

Termini de formalització de la matrícula Del 3 al 21 de juny

Termini  de formalització de matrícula  presencial  en cas de no  haver-se
formalitzat telemàticament, per a alumnat que ha participat en el procés
d’admissió

Del 22 de juny al 6 de juliol

Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants 
produïdes per renúncia o excedents

7 i 8 de juliol

Presentació de sol·licituds i documentació:

La sol·licitud es presentarà, via telemàtica, al centre escolar que s'indique com a primera opció. 

Les persones interessades han d’accedir a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

www.telematricula.es   i emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió.

Ha de presentar la sol·licitud el pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna per a qui se sol·licite plaça 

escolar.

1. Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d'admissió»

La «clau d’admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:

 Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

-Número de DNI

-Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)

-Data de naixement

 Si la persona sol·licitant disposa de NIE, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

-Número de NIE

-Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE)

-Data de naixement

 

http://www.telematricula.es/


 Si la persona sol·licitant disposa únicament de passaport:

-Haurà d’acudir al centre en què sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a «Punt d’atenció

als usuaris», sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

 Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s’obtindrà

mitjançant la següent combinació:

-Número de NIE

-Número de certificat precedit per la lletra C

-Data de naixement

La «clau d’admissió» s’ha de conservar per a presentar reclamació, si cal.

2.     Tramitació de la   sol·licitud:  

El model de sol·licitud, al qual s’accedeix des de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una

vegada obtinguda la «clau d’admissió», inclou els apartats següents:

a) Identificació de la persona sol·licitant.

b) Identificació de l’alumne o alumna per a qui se sol·licita plaça.

c) Fer constar l’existència de germans o germanes o persones que tinguen aquesta consideració

d) La persona interessada haurà de fer constar el seu desig d’agrupar sol·licituds

e) Identificació dels membres de la unitat familiar.

f) En els casos de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de

parelles de fet o situacions anàlogues i,  si s’escau,  la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, s’ha de

marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte.

Quan es marque la casella d’existència de no convivència, en el moment de formalització de la matrícula, s'haurà

d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que formule la

sol·licitud de la plaça.

g) Autorització a l’Administració educativa per a l’obtenció de les dades corresponents a la renda familiar a través de

l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com autorització per a la consulta en el cas de ser persona

destinatària de la Renda Valenciana d’Inclusió

h) Nivell educatiu sol·licitat.

i) Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.

j) Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s'ajusten a la realitat.

k) Centres sol·licitats, ordenats segons criteri de preferència.

l) Adreça electrònica, on rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment

d’admissió.

Al  final  del  procés,  cal  imprimir  la  sol·licitud  tramitada  i  lliurar-la  al  centre  educatiu  de  primera  opció,

juntament amb la documentació requerida.

Només es  pot  presentar  electrònicament  una  sol·licitud  per  alumne  o  alumna  i  ensenyament,  que  ha  d’estar

associada a la «clau d'admissió»,  generada per a la persona que realitza la sol·licitud. Aquesta sol·licitud pot ser

emplenada en més d’una ocasió durant el període en què estiga operativa l’aplicació per a formular  sol·licituds

d'admissió. En aquest cas, es tindrà en compte l’última sol·licitud presentada electrònicament.

 



En el cas que no se seleccione el màxim de centres possibles i no s’obtinga plaça en cap dels seleccionats, es pot

realitzar assignació d’ofici en un centre de la localitat o zona d’escolarització que tinga vacants

CENTRE Adreça electrònica Telèfon WEB

CEIP MANUEL FOGUET 12004199@edu.gva.es 964 33 64 85 http://mestreacasa.gva.es/web/manuelfoguet

CEIP ASSUMPCIÓ 12003079@edu.gva.es 964 33 64 60 https://portal.edu.gva.es/12003079

CEIP MISERICÒRDIA 12003146@edu.gva.es 964 33 64 65 https://portal.edu.gva.es/ceipmisericordia/

CEIP JAUME I 12006779@edu.gva.es 964 40 56 05 https://portal.edu.gva.es/ceip-jaume-i/es/inicio/

CEIP SANT SEBASTIÀ 12003067@edu.gva.es 964 33 64 55 http://mestreacasa.gva.es/web/1200306700

FUNDACIÓ DIVINA PROVIDÈNCIA funddivina@gmail.com 964 40 76 20 www.divinaprovidenciavinaros.es

NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ direccio@consolacionvinaros.com 964 45 06 25 www.consolacionvinaros.com  

Normativa aplicable:

Resolució de 28 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es

dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons

públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyament d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació

Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022/2023

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 9308 de 29-03-2022

http  s  ://ceice.gva.es/  va  /web/admisio  n  -alumna  do  /inicio   

https://portal.edu.gva.es/telematricula/obtingues-la-clau 
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ANNEX I / ANEXO I

Criteris / Criterios Punts/ 
Puntos

1 Germans o germanes: / Hermanos o hermanas:
Per cada germà o germana matriculat en el centre sol·licitat, que haja de continuar assistint al 
mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita plaça
Por cada hermano o hermana matriculado en el centro solicitado, que haya de continuar 
asisitiendo al mismo curso escolar  para el que se solicita plaza

15

2 Quan un o ambdós pares, mares, tutors o tutores siguen personal, en actiu, del centre
Cuando uno o ambos padres, madres, tutores o tutoras sean personal, en activo, del centro:

5

3 Domicili / Domicilio.
Àrea d’influència / Área de influencia
Àrea limítrofa / Área limítrofe

10
5

4 Renda Valenciana d’Inclusió / Renta Valenciana de Inclusión
En cas de les persones destinatàries de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI)
En caso de las personas destinatarias de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) 4

5 Renda Familiar (sense ser persona beneficiària de la RVI) d’acord amb l’IPREM, corresponent a
14 pagues, en relació a l’exercici fiscal anterior en 2 anys a l’any natural en què se sol·licita 
plaça:
Renta Familiar (sin ser persona beneficiaria de la RVI) de acuerdo con el IPREM, 
correspondiente a 14 pagas, en relación al ejercicio fiscal anterior en 2 años al año natural en 
que se solicita la plaza:

Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’IPREM
Renta anual per cápita igual o inferior a la mitad del IPREM

Renda anual per càpita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o igual a l’IPREM
Renta anual per cápita superior a la mitad del IPREM  e inferior o igual al IPREM

Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar 
l’IMPREM per 1,5
Renta anual per cápita superior al IPREM e inferior o igual al resultado de multiplicar el 
IPREM por 1,5

Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IMPREM per 1,5 i inferior o igual al
resultat de multiplicar l’IPREM per 2
Renta anual per cápita superior al resultado de multiplicar el IPREM por 1,5 e inferior o igual 
al resultado de multiplicar el IPREM por 2

     

3,5

3

2,5

2

6 Família nombrosa / Familia numerosa
Especial
General

5
3

7 Discapacitat / Discapacidad.

Discapacitat de l’alumne o alumna / Discapacidad del alumno o alumna
Igual o superior al 65%
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64% / Igual o superior al 33% e inferior o igual al 64%

Discapacitat de pares, mares, tutors, tutores, germans o germanes de l’alumne o alumna/ 
Discapacidad de padres, madres, tutores, tutoras, hermanos o hermanas del alumno o alumna

Igual o superior al 65%
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64% / Igual o superior al 33% e inferior o igual al 64%

7
4

5
3

8 Família monoparental / Familia monoparental
Especial
General

5
3

 


