PROCÉS ADMISSIÓ
2022 - 2023

DOSSIER INFORMATIU
Ed. Infantil, Ed. Primària, ESO i Batxillerat
AJUNTAMENT DE LLÍRIA
Departament d’Educació
Gabinet Psicopedagògic Municipal
Abril 2022

CENTRES EDUCATIUS
CEIP SANT VICENT

CEIP SANT MIQUEL

Carrer Sant Vicent Ferrer, 49.
http://mestreacasa.gva.es/web/46
00483800

962 71 80 20
https://t.me/joinchat/AAAAAFC6r
Xd2RehHJRI8OA

46004838@edu.gva.es

Educació infantil
Educació primària

Carrer Domeño, 1.
https://www.ceipsantmiquellliria.es
Adscrit a
l'IES
Laurona

962 71 80 25

46004863@edu.gva.es
Educació infantil
Educació primària

Adscrit a
l'IES
Camp
Túria

CENTRES EDUCATIUS
IES LAURONA

IES CAMP TÚRIA

Carrer Metge José Pérez Martínez, 6

Carrer Alcalde Marcel·lí Garcia, S/N

https://portal.edu.gva.es/laurona/

https://portal.edu.gva.es/iescampdeturia/

96 271 83 30

962 71 83 60

46018621@edu.gva.es

46004841@edu.gva.es

ESO
FPB

ESO

FPB

Batxillerat
Cicles Formatius

Batxillerat

CENTRES EDUCATIUS
CENTRE CONCERTAT FRANCISCO
LLOPIS
Carrer Sant Vicent Ferrer, 40.

CENTRE CONCERTAT SANTA ANA
Carrer Alcubles, 30.

http://www.colegiofranciscollopis.com/
informa.html

http://www.santaanalliria.com/

96 279 25 85

962 78 08 46

administracion@colegiofranciscollopis.com

direccion@santaanalliria.com

Educació infantil

Educació infantil

Educació primària

Educació primària

ESO

ESO

Batxillerat

CENTRES EDUCATIUS
CIEM UNIÓ MUSICAL

CENTRE CONCERTAT EL PRAT

Carrer Sant Vicent, 17.

Carretera Llíria-Olocau Km. 1,5.

www.ciemuniomusical.com

https://www.colegioelprat.es/es/inicio/in
dex.php

962 78 02 54

962 78 00 71

direccio@unionmusicaldeliria.com
Educació infantil
Educació primària
+ Grau Elemental
Ensenyaments Musicals.
Modalitat Integrada

ESO

secretaria@colegioelprat.com
Educació infantil
Educació primària
ESO
FPB
Batxillerat
Cicles formatius

NORMATIVA REGULADORA
Tota la normativa relacionada amb el procés d’admissió la podeu
consultar en el següent enllaç:

•
•
•
•

VERSIÓ CONSOLIDADA DECRET 40/2016 (Infantil, Primària, ESO
i Batxillerat).

WEB
https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa

VERSIÓ CONSOLIDADA ORDRE 7/2016 (Infantil, Primària, ESO i
Batxillerat).
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022 (calendari i instruccions
respecte al procediment d’admissió d’alumnat)
Resultat del sorteig de les lletres que determinaran l’orde alfabètic a
aplicar en cas d’empat.

COM SOL·LICITAR UN LLOC ESCOLAR?

1

Es tramitarà de forma ELECTRÒNICA en l’adreça següent:
www.telematricula.es

El Departament d’Educació pot
ajudar-vos a resoldre els vostres
dubtes.

!!!!!
Informació i sol·licitud
de cita prèvia:
962780578
617057395

2

La sol·licitud la presentarà el pare, la mare, tutor/a o representant legal.
Sistemes vàlids de VERIFICACIÓ D’IDENTITAT:

-

Certificat digital emés per la ACCV
Cl@ve
eDNI amb lector
DNI i IDESP o número de suport
NIE i IXESP
C + Número de certificat de registre de ciutadania.

Consisteix en:

“LA CLAU D’ADMISSIÓ”
Com obtenir-la?
Amb DNI:
✔Número de DNI
✔Número de suport
o IDESP
✔Data naixement

Amb NIE, targeta
d’estranger o permís de
residència:
✔Número del NIE
✔Número de suport o
IXESP
✔Data naixement

Amb altres mitjans electrònics
de verificació d’identitat:
- Certificat digital
- Cl@ve
- eDNI

o

Un identificador personal

o

Una contrasenya

Amb certificat de registre de
ciutadania de la UE:
✔Número de NIE
✔C (+) número de certificat
✔Data naixement

RECORDA!!!!
Conserva al llarg de tot
el procés aquesta clau.

Amb Passaport o altre document:
Hauràs d’acudir al centre en què sol·licites plaça en
primera opció.

Si has de formalitzar més d’una sol·licitud
SOLS necessitaràs una clau d'admissió.

La necessitaràs per a
consultar els resultats
d'adjudicació o si has de
presentar una reclamació.

3

Cada sol·licitant formularà UNA ÚNICA SOL·LICITUD
Què te van a demanar???
Dades d’identificació

✔ Persona sol·licitant: pare, mare, tutor/a o representant legal
✔ Alumne/a i NIA si està o ha estat ja matriculat/da en la Comunitat
Valenciana
✔ Existència de germans/nes ja matriculats/des en el centre o en el
centre d’adscripció. També si es tracta d’un canvi de residencia o
d’admissió inicial.
✔ Agrupament de sol·licituds per part múltiple, si s’escau
✔ Membres i circumstàncies familiars.

Circumstàncies al·legades

✔ Declaració responsable indicant que les circumstàncies al·legades
s’ajusten a la realitat.

Nivell educatiu, modalitat....

Compromís d’aportar la baixa del centre anterior en el moment de
matrícula, si l'alumnat procedeix de centres privats o de fora de la Comunitat.

Centres sol·licitats

✔ Fins un màxim de 10
✔ Ordenats per criteri de preferència

Correu electrònic

✔ On rebràs la informació necessària per a poder consultar els
resultats del procés d’admissió.

Puntualitzacions relacionades amb la sol·licitud:

Hauràs de
marcar les
caselles
corresponents en
el cas de
NO
CONVIVÈNCIA
i/o limitacions en
la pàtria potestat.

Marca l’autorització
per a l’obtenció de
dades de
RENDA FAMILIAR
i complimenta les
dades de tots els
membres de la unitat
familiar
majors de 16 anys.

En el moment de
realitzar la
sol·licitud, no
s’aportarà la
DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA
de les
circumstàncies
al·legades. Aquesta
s’aportarà en la
formalització de la
matrícula.

Recorda
comprovar
E-MAIL i para
atenció a les
comunicacions que
hi arriben.

Si se'n presenta més d'una, no es tindrà en compte cap
❖

❖

Sols és presentarà una única sol·licitud.

d'aquestes i es procedirà a l'escolarització del teu fill o filla

1 !!!

en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el
procés d'admissió, queden llocs vacants.

Les sol·licituds presentades fora de termini
no seran tingudes en compte per a la baremació.

X

❖

La falsedat en les dades aportades comportarà l'anul·lació de la sol·licitud.
L'alumne/a será escolaritzat/da en els llocs que queden vacants, finalitzat el procés d'admissió.

❖ Alumnat nascut de part múltiple:
El sistema electrònic permetrà agrupar les sol·licituds presentades
per a EI, EP o ESO de manera que siguen tractades com una sol·licitud única,
sempre que ho indique la família.

PRIORITATS
Tindran preferència d’accés als centres, l’alumnat:

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

1r. Procedent del mateix centre escolar.
2n. Procedent dels centres adscrits.
3r. Que canvie de residència per violència de gènere o terrorisme.
4t. En situació d’acolliment familiar o en guarda amb finalitat d’adopció.
5è. En situació d’acolliment residencial.
6è. Que canvie de residència per desnonament familiar.
7è. Esportista d'elit, d’alt nivell o d’alt rendiment, per a accedir a centre de la zona del lloc d’entrenament.
8è. Que curse simultàniament ensenyaments d’Educació Secundària i ensenyaments reglats de Música i
Dansa, i alumnat esportista d'elit, d’alt nivell o d’alt rendiment, en els centres de Secundària que determine
Conselleria.
9è. De primer de BAT de les modalitats autoritzades al centre, a excepció de la modalitat artística, per a
accedir a les places vacants ofertades en el seu propi centre.

CRITERIS DE BAREMACIÓ.
Per cada germà/na matriculat en el centre sol·licitat o centre adscrit, que
cursen ensenyaments concertats o es tracte d’un centre públic, i que

1. Germans i/o germanes en el centre.

continuen anant-hi el curs escolar per al qual se sol·licita l'admissió.

15 PUNTS

En “admissió inicial” si un germà/na obté plaça en un centre, a la resta de
germans/nes que sol·liciten el mateix centre també se’ls atorgarà aquesta
puntuació.

2. Pare, mare o tutors legals treballant en el centre docent.

3. Domicili de residència o del lloc de
treball pare, mare o tutors legals.

Àrea
d’influència:
10 PUNTS
Àrea limítrof:
5 PUNTS

5 PUNTS

En Llíria tots els centres es troben dintre de la mateixa àrea d'influència.
Si els progenitors o tutors viuen en domicilis distints, es tindrà en compte a
efectes de baremació, el de la persona que tinga la custòdia.

Si la custòdia és compartida, es considerarà com a residència el lloc
d’empadronament del xiquet o la xiqueta.

4. Renda familiar.

Condició de persona destinatària de la
Renda Valenciana de Inclusió.

Renda unitat familiar igual o inferior a:
(IPREM: 7.519,59.-€ anuals)

4 PUNTS

½ IPREM
3,5 PUNTS

5. Família nombrosa.

1 IPREM
3 PUNTS

General:
3 PUNTS

1’5 IPREM
2,5 PUNTS

Especial:
5 PUNTS

2 IPREM
2 PUNTS

6. Discapacitat.
De l’alumne o alumna:

Del pare, mare o germans/es:
(per cada certificat)

Del 33 al 64%: 4 PUNTS

Igual o superior al 65%: 7 PUNTS

Del 33 al 64%: 3 PUNTS

Igual o superior al 65%: 5 PUNTS

7. Família monoparental.
General:
3 PUNTS

Especial:
5 PUNTS

8. Per a l’accés a Batxillerat:

NOTA MITJANA

ESO / Grau Mitjà

CRITERIS DE DESEMPAT
1. Existència de germans/nes en el centre.
2. Pare, mare o tutor/a legal treballadores en el centre.
3. Proximitat del domicili o lloc de treball.
4. Persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió.
5. Renda per càpita de la unitat familiar.
6. Condició legal de família nombrosa.
7. Concurrència de discapacitat.
8. Família monoparental.
9. Expedient acadèmic (en ensenyaments postobligatoris)
10. Condició d’alumnat nascut de part múltiple.
11. Ordre alfabètic segons cognoms de l'alumnat.

1r cognom ZV
2n cognom: KA

ASSIGNACIÓ DE LLOC ESCOLAR
La puntuació de cada alumne/a decidirà l’ordre d’admissió, en concurrència amb la resta

de sol·licitants. Totes les opcions triades seran baremades en igualtat de condicions.

No oblides consultar les llistes provisionals i
definitives el dia de la seua publicació. Si no
estàs d’acord amb la baremació, hauràs de
presentar la corresponent reclamación.

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA

LLISTATS ADMISSIÓ

1.2.3.4.5....

CALENDARI D’ADMISSIÓ

Presentació
sol·licituds

Requisit
acadèmic

Llistes
provisionals

Reclamacions

Llistes
definitives

Reclamacions
Centres
Públics

Matrícula
telemática

Matrícula
telemática

Ed. Infantil i
Ed. Primària

Del 26 de abril al 4
de maig

___

19 de maig

Del 19 al 23 de
maig

3 de juny

Del 3 al 7 de juny

Del 3 al 21 juny

Del 22 de juny al
6 de juliol

ESO

Del 26 de maig al
3 de juny

Fins al 21 juny

5 de juliol

Del 5 al 7 de juliol

18 de juliol

Del 18 al 20 de
juliol

Del 18 al 21 de
juliol

Del 19 al 22 de
juliol

Batxiller

Del 26 de maig al
3 de juny

Fins al 4 de juliol

12 de juliol

Del 12 al 14 de
juliol

22 de juliol

Del 22 al 27
juliol

Del 25 al 28 de
juliol

Alumnat adscrit de centres d'Ed. Primària a centres d'ESO:

Del 22 al 26 de
julioL

Formalització de matrícula del 22 de juny al 6 de juliol.

Termini per a la presentació telemàtica de RECLAMACIONS a les LLISTES DEFINITIVES en CENTRES CONCERTATS.
EI-EP: Fins al 3 de juliol ESO: Fins el 18 de agost BAT: Fins el 22 d’agos

