
NORMATIVA ADMISSIÓ CURS 2020/2021
TOT EL PROCÉS D’ADMISSIÓ SERÀ DE FORMA ELECTRÒNICA

A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB DE LA CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-
alumnado/inicio

• SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:

- El pare, mare o tutor/a legal haurà d’obtindre la «CLAU D’ADMISSIÓ»
amb el DNI o NIE i el nº de suport (IDESP en els models antics), la data de
naixement i caldrà marcar la casella de no oposició a la comprovació de
les dades per part del Ministeri d’Interior.  
 

• Aquesta clau d’admissió s’ha de conservar per a presentar reclamació, si
cal.

S’haurà d’emplenar: 

a) Dades identificatives de la persona sol·licitant 
b) Dades identificatives de l’alumne/a
c) Dades identificatives dels membres de la unitat familiar
d) Cas de no convivència dels progenitors per separació, divorci... cal marcar
    la casella o les caselles habilitades a aquest efecte. En el moment de la 
    matrícula (juliol) s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades de 
    l’altre progenitor diferent al sol·licitant.

e) Autorització a obtindre dades de la Renda: per a cadascun dels membres de 
    la unitat familiar majors de 16 anys : DNI/NIE, nº de suport (IDESP en els 
    models antics), data de naixement i marcar casella que autoritza a la 
    comprovació de les dades.
f) Altres circumstàncies al·legades: discapacitat, víctimes de violència de
    gènere, etc...: declaració responsable.
g) Nivell educatiu sol·licitat, programa lingüístic 
h) DECLARACIÓ RESPONSABLE de la veracitat de les dades marcades.
j) Centres sol·licitats (màxim 10)

NOMÉS UNA  ÚNICA  SOL·LICITUD per  alumne/a  amb  una  única  clau
d’amissió. 

En el moment de la matrícula el centre podrà demanar qualsevol documentació
que acredite les dades i circumstàncies al·legades en la sol·licitud.

La  falsedat  en  les  dades  o  no  suficientment  acreditades  donarà  lloc  a
l’anul·lació de la sol·licitud.

Podeu consultar la normativa als següents enllaços:
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/19/pdf/2020_3500.pdf (resolució admissió)
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/20/pdf/2020_3561.pdf (puntuacions)
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3650.pdf (calendari)
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PREINSCRIPCIÓ MATRÍCULA CURS 2020-21

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

TOTS ELS MODELS DE SOL·LICITUD, RECLAMACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS LLISTAT ES 
PUBLICARAN A LA PÀGINA WEB DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-
alumnado/inicio

CALENDARI 

Reunió informativa a les noves famílies 
     

Publicació de vacants http://www.ceice.gva.es/va/web/ad
mision-alumnado/inicio

Presentació de  sol·licituds  telemàticament Del 8 al 16 de juny

Publicació de llistes provisionals 1 de juliol

Reclamacions davant direcció del centre De l’1 al 3 de juliol.

Publicació de llistes definitives 10 de juliol

Reclamacions llistes definitives http://www.ceice.gva.es/va/web/ad
mision-alumnado/inicio

Formalització de la matrícula del 13 de juny al 28 de juliol.

HORARI D’INFORMACIÓ AL CEIP MEDITERRANI

Les  persones  sol·licitants  que  manquen  de  possibilitat  d’accés  a  mitjans
electrònics, hauran d’acudir (cita prèvia) al centre en el que sol·licite la plaça com a
primera opció.

Per qualsevol aclariment podeu contactar amb el centre:

Correu:  46005375@gva.es

Telèfon: 96 256 69 80 (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14h)
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