DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

PROCÉS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I
D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA CURS ESCOLAR 2019/20
D’acord amb el Decret 40/2016 i la Resolució de 25 d’abril de 2019 , que regula l’admissió i el calendari
d’escolarització per al curs 2019-2020, informem del calendari d’admissió de l’alumnat.
CALENDARI D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT. El calendari que s’ha de seguir serà el següent:

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA curs 2019-2020
PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS AL CENTRE ESCOLAR DE PRIMERA OPCIÓ
PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS AL CENTRE ESCOLAR
RECLAMACIONS DAVANT LA DIRECCIÓ DEL CENTRE
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES
AL·LEGACIONS DAVANT COMISSIÓ ESCOLARTIZACIÓ (CENTRES PÚBLICS)
AL·LEGACIONS DAVANT DIRECCIÓ TERRITORIAL (CENTRES PRIVATS-CONCERTATS)
TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA

9 al 17 de maig
30 de maig
30 de maig al 3 de juny
12 de juny
12 al 14 de juny
13 de juny al 3 de juliol

CRITERIS DE BAREMACIÓ
GERMANS MATRICULATS AL CENTRE

Per cada germà matriculat/a al centre
sol·licitat

PARE O MARE QUE TREBALLEN AL CENTRE
PROXIMITAT AL DOMICILI FAMILIAR O PROFESSIONAL

RENDES ANUALS DE LA UNITAT FAMILIAR

Discapacitat alumne/a
DISCAPACITAT
Discapacitat mare/pare/germans
FAMÍLIA NOMBROSA
FAMÍLIA MONOPARENTAL

15 punts
5 punts

àrea d’influència
àrees limítrofes
Ser beneficiari de la Renda Valenciana
d’Inclusió
Renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM
(7.519,59 euros anuals)
del 33 i el 64%

10 punts
5 punts

igual o superior al 65%

7 punts

del 33 i el 64%

3 punts

igual o superior al 65%
General
Especial
General
Especial

5 punts
3 punts
5 punts
3 punts
5 punts

3 punts
2 punts
4 punts

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL CENTRE DE PRIMERA OPCIÓ (d’acord Capítol XI ORDRE 7/2016 )










Imprés de sol·licitud i dues fotocòpies signades per la mare i pare i/o tutor
Fotocòpia del DNI del pare,mare, o tutor.
Fotocòpia del llibre de família de tota la unitat familiar.
El domicili familiar: DNI pare, mare o tutor i un rebut de llum, d’aigua o de telèfon o contracte de lloguer (si
hi ha discrepància entre els dos documents es podrà requerir un certificat de residència). En cas de custòdia
compartida es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l’alumne o alumna. El lloc de
treball del pare, de la mare o del tutor pot ser considerada, amb els mateixos efectes que el domicili
familiar, s’aportarà certificat de l’empresa que justifique la relació laboral i el domicili de l’empresa. Els
treballadors/es per compte propi aportaran declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens
d’empresaris, professionals i retenidors (Model 036 o Model 037)
En cas de pertànyer a família nombrosa, fotocòpia del títol expedit per la Conselleria corresponent.
En cas de pertànyer a família monoparental, fotocòpia del títol expedit la Conselleria corresponent.
En cas de discapacitat, un certificat corresponent o targeta acreditativa de la condició de persona amb
discapacitat emesos per la Conselleria competent en matèria de Benestar Social.
Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible
omplir les dades que figuren en l’ANNEX VI (Resolució 26 març de 2019)

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Per a qualsevol informació al respecte, estarem a la seua disposició en la primera planta de
l’Ajuntament, Departament d’Educació, de 9,00 a 14,00 hores, també pot consultar la pàgina
www.oliva.es i www.ceice.gva.es.

Regidora d’Educació
Saluda
A vostés, com a mare/pare/tutor amb xiquet/a en edat per accedir a Educació Infantil i
a Educació Primària, i es complau informar-li sobre el procés de matrícula per al curs
escolar 2019-20; alhora els comunica que el període d’inscripció s’iniciarà el 9 de maig
i finalitzarà el 17 de maig al centre que es demane en primera opció.
Per qualsevol informació al respecte estarem a la seua disposició en la primera planta
de l’Ajuntament Departament d’Educació, de 9:00 a 14:00 hores.
Les famílies podran omplir les sol·licituds de forma telemàtica utilitzant el procediment
informàtic establert a aquest efecte en l’aplicació corresponent per a l’admissió en
l’adreça www.ceice.gva.es

JORNADA DE PORTES OBERTES CURS 2019-2020
CENTRE
CEIP Santa Anna
CEIP Alfadali
CEIP Desemparats
CEIP Carrasca
CEIP Hort Palau
CEIP Lluis Vives

CC Rebollet
CC San José de la
Montaña

DIA
Dia 7 de maig 10:30 a 13:30 hores / 16 a 17,30 hores
Dia 8 de maig 10:30 a 13:30 hores / 16 a 17,30 hores
Dia 6 de maig de 15:30 a 17 hores
Xerrada informativa a les 15:30
Dia 7 de maig de 9:30 a 11 hores
Xerrada informativa a les 9:30
Dia 30 d’abril de 11 a 14 hores
Dia 2 de maig 18 a 20 hores
Dissabte dia 4 de maig de 10:30 a 13:30
Dia 6 i 7 de maig de 9 a 17 h
Dia 7 i 8 de maig 17:15 hores
Dia 6 de maig de 10 a 17 hores
Xerrada informativa a les 15:30 hores
Dia 7 de maig de 10 a 17 hores
Xerrada informativa a les 11:30 hores
Dia 6 de maig a les 12 hores
Dia 6 de maig a les 17 hores
Dia 8 de maig a les 12 hores
Dia 8 de maig a les 17 hores
Dia 7 de maig a les 9:30 hores
Dia 7 de maig a les 15:30 hores

