


NORMATIVA

DECRETO 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula la 
admisión en los centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
ORDEN 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que 
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2017, de la directora territorial de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Alicante, por la que 
se establecen el calendario y el procedimiento de admisión del 
alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato en centros públicos y centros privados concertados, no 
universitarios, para el curso 2017-2018, en el ámbito competencial 
de la provincia de Alicante.
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Quan, Com, On?
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Publicació de vacants i informació

22 de MAIG

 Presentació de sol·licituds d’admissió i de 
la documentació corresponent al centre de 

primera opció 

Del 22 al 29 de MAIG



QUÈ HE DE SABER PRÈVIAMENT?
Informació que hi haurà al centre

El centre publicarà: 

•Projecte Educatiu del centre. PEC

•Programes plurilingües, Zona 
influència, PLC, Vacants.
Vacants generals i reserves

5



Coses IMPORTANTS: 

Les sol·licituds segons annex III.

Una única sol·licitud al centre de primera opció, fins 10 peticions.

A la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa. 

Si hi ha duplicitats s’anul·laran i s’escolaritzarà al final del 
procès.

La documentació aportada amb posterioritat a la data no serà 
tinguda en compte a efectes de baremació.
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http://www.ceice.gva.es 
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L’ imprés, es pot obtindre de tres maneres:

  En Internet: pàgina de Conselleria http://www.cece.gva.es

 Als centres educatius o en la Regidoria d’Educació en 
format paper.

 Pàgina WEB de l'Ajuntament: www.aj-novelda.es  

INSTRUCCIONS D'EMPLENAMENT

Un exemple de com emplenar la sol·licitud:



- Si es així, ELS DOS HAN DE SIGNAR.

- Indicar si existeix limitació de pàtria potestat d’algú 
d’ells. Justificar documentalment.
(Resolució 28 de març de 2014)
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ATENCIÓ



INSTRUCCIONS DE COMPLIMENTACIÓ

1r Nom de l’ alumne/a 
 2n Nom del pare/mare

M.......... G...........  JOSÉ ANTONIO 12.345.678-K

  12     06    
2014

        17        18

M........... S...... JORDI

678.678.678

En primer lloc hem d'emplenar les dades 
d’ identificació:



ASPECTES IMPORTANTS

 ES POT SOL·LICITAR QUALSEVOL ESCOLA, complint el requisit 
d’edat i nivell d’ escolarització corresponent. 



INSTRUCCIONS DE COMPLIMENTACIÓ

  

  

En aquest espai, assenyalarem amb una creu tots aquells 
criteris dels quals aportem documentació.

Posarem l’adreça (familiar o laboral) assenyalant en les columnes 
la primera adreça (C1) pel centre que hem posat en primer lloc, la 
segona adreça (C2) pel segon centre i la tercera pel tercer centre 
(pot ser la mateixa pels tres centres)

X

X

X

X

X

X X

X

X







2. Domicili 

• Domicili familiar i/o laboral 

• Domicili en l’ àrea de influència: 10 punts 

• Domicili en àrees limítrofes: 5 punts         
 



3. La renda familiar
 Les rendes anuals es calcularan tenint en compte el nombre 

de membres de la unitat familiar

 Rendes iguals o inferiors a 2 vegades 
l’Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples 

(IPREM) = 7.455,14€) 
2 punts

 Per obtindre la puntuació que els correspon, caldrà omplir 
l’Annex VI de l’Ordre d’Admissió i facilitar-la al centre on es 
demana l’admissió, perquè l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària confirme les dades.



Així mateix ja no es 
consideraran membres de la 
unitat familiar els fills i filles 
en gestació. NO Llei 6/2017

INSTRUCCIONS DE COMPLIMENTACIÓ

En el cas que s’opte per no aportar 
l’annex VI no es valorarà aquest criteri

Es considerarà unitat familiar la formada 
pels cònjuges i els fills o filles menors de 
18 anys, així com els majors d’aquesta 
edat i menors de 26 anys que convisquen 
en el domicili familiar i no perceben cap 
tipus d’ingressos.



4. Discapacitat

 Discapacitat de l'alumne:
     De 33% a 65% : 4 punts      

Igual o superior al 65% : 7 punts

 Discapacitat de pares o germans:              
     De 33% a 65%: 3 punts      

    Igual o superior al 65% :5 punts



5. Família nombrosa

 General :3 punts  

 Especial: 5 punts

La condició de família nombrosa 
s’acreditarà aportant el títol oficial.



6. Família monoparental

 General:  3 punts

 Especial:  5 punts

 La condició de família monopatental 
s’acreditarà aportant el títol de família 
monoparental expedit per la conselleria 
competent en matèria de família.

8. Esportista d’elit…2 punts



BAREMACIÓN
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CRITERIS PUNTUACIÓ

Germans matriculats en el centre 15 per cada un

Pare/mare treballador en el centre 5 (per un o 
ambdós)

Proximitat  de    
               
domicili

Àrea d’influència 10

Àrees limítrofes   5

Renda familiar (iguals o inferiors 2 vegades 
IPREM)

  2

Família 
nombrosa

 Especial   5

General   3

Discapacitat
De l´alumme/a  33 a 64 %   4

65 i més 
%

  7

Pares o 
germans

 33 a 64 %   3

65 i més 
%

  5

Família 
Monoparental

Especial   5

General   3



PER A JUSTIFICAR EL DOMICILI LABORAL:

Document que acredite suficientement la relació laboral i domicili del centre de 
treball.

I si treballa pel seu compte: s’acreditarà l’alta en el cens d’ Activitats Econòmiques 
i, en el seu cas, l’alta en el Règim especial de la Seguretat Social.

ALTRES CIRCUMSTÀNCIES:

 ESPORTISTES D’ELIT: certificació expedida D.G. Esport 

 MINUSVÀLUES: Certificat emés per la Conselleria de Benestar 
Social o Targeta acreditativa

 FAMÍLIA NOMBROSA (Títol Oficial de família nombrosa) 

FAMÍLIA MONOPARENTAL (Títol oficila de família monoparental

 PARES TREBALLADORS EN EL CENTRE (Titularitat o direcció)

Per justificar qualsevol  circumstància per la qual s’assignen 



INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

ALTEA     23     Maig 2017

Signatura:

 



EN CAS D’EMPAT EN 
PUNTUACIÓ, 

COM ES RESOL?

Criteris:
1. Germans matriculats al centre.
2. Pares treballadors al centre.
3. Proximitat de domicili.
4. Renda de la unitat familiar.
5. Condició legal de familia nombrosa.
6. Discapacitat en alumne o pares,…
7. Familia monoparental.
9. Sorteig de lletra a partir de la qual s’asignaran les 

places (D'acord amb la Resolució de 2007 a partir de 
la lletra X).



• LES SOL·LICITUDS FORA DEL TERMINI 
(presentades després del 29 de maig)

• ELS QUI PRESENTEN DUES SOL·LICITUDS 
(quedaran darrere dels de fora de termini)

• QUI FALSIFIQUE DADES

EXCLUSIÓ  DEL PROCÉS NORMALITZAT



Les sol·licituds s’introdueixen en una base 
de dades de la Conselleria d’Educació,

 amb totes les opcions i puntuació.

¡Només ens queda esperar a les llistes 
provisionals!



Llistes provisionals d’admesos : 
8 de juny

Reclamacions davant el Consell 
Escolar del Centre:

Fins al 12 de juny



Publicació de llistes definitives:  20 de juny.

Reclamacions a la Comissió Municipal 
d’Escolarització (centres públics)  fins al 21 de juny

Formalització de matrícula en el centre admés: 

Del 20 al 29 de juny.

Si no et matricules perds el dret a la plaça. 

El 30 de juny gestió de les vacants que queden o 
els alumnes per matricular
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HE DE  PRESENTAR PARA LA 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA?

 LIBRO DE FAMILIA
 DOCUMENTO SANITARIO OBLIGATORIO PARA INICIO DE ETAPA 

EDUCATIVA, ESTABLECIDO POR LA CONSELLERIA  
COMPETENTE EN MATERIA DE SANIDAD O, EN SU DEFECTO,    
COPIA DE LA SOLICITUD DEL MISMO. EN TODO CASO DEBERÁ 
ENTREGASE EL CERTIFICADO CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE 
LAS ACTIVIDADES LECTIVAS. 

 FOTOGRAFÍAS Y DATOS SOLICITADOS POR CADA CENTRO

TRASLADOS DE CENTRO: CERTIFICACIÓN DE BAJA EN EL CENTRO DE ORIGEN 
CON EXPRESIÓN DE SU SITUACIÓN ACADÉMICA.

  Cuando el cambio de centro se produzca sin proceso de admisión, la documentación a 
la que se refiere el apartado anterior se remitirá   de oficio de un centro a otro.



RECLAMACIÓ DAVANT LA DT (Centres Concertats)
(Una vegada publicades les llistes provisionals i/o definitives)

RECURS D’ALÇADA A LA DT (Centres Públics)
en el termini d’un mes des de la publicació de les llistes 
definitives.

Termini de formalització de matrícula per cobrir 
places vacants:

30 de juny









ZONA - 1 ZONA - 2
Alfonso X El Sabio Gómez Navarro

Jesús Navarro Jorge Juan

Padre Dehon Sánchez Albornoz

Santa María Magdalena

San José del Cluny

Oratorio Festivo






