PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT
CURS 2021-2022
RESOLUCIÓ 6 DE MAIG DE 2021

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ
A través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a l'apartat
d'admissió d'alumnat, s'habilitaran enllaços als formularis corresponents.
Presentació de la sol·licitud: pare/mare/tutor-a legal de l'alumne/a per al/la qual es
sol·licita plaça, llevat que aquest/a siga major d'edat.
En el moment d'omplir el formulari, serà necessari generar la "CLAU D'ADMISSIÓ".

COM OBTENIR LA CLAU D'ADMISSIÓ?
DNI: número del DNI + Número de suport (IDESP en els models de DNI antics)
NIE targeta d'estranger/a o permís de residència: NIE + Número de suport (IXESP
en models antics NIE)
Certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea: NIE + número certificat,
precedit per la lletra C (ex: C999999999)
En tots els casos, es demana també la data de naixement i marcar consentiment
per comprovació dades .
Persones de nacionalitat estrangera, que únicament disposen de passaport o

altre document diferent dels anteriors, acudir al centre on desitgen sol·licitar plaça
en primera opció.
Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació: certificat digital, Cl@ve, eDNI.

DNI

REGISTRE DE CIUTADANIA DE LA UNIÓ
EUROPEA

ON ES POT LOCALITZAR EL
NÚMERO DE SUPORT ?

NIE

MODEL DE SOL·LICITUD

APARTATS QUE CALDRÀ EMPLENAR
a) Identificació de la persona sol·licitant

b) Identificació de l'alumne/a per al/la qual es sol·licita plaça
c) Identificació dels membres de la unitat familiar

d) Si els progenitors no conviuen per motius de separació, divorci, etc. marcar casella habilitada i, en el

moment de formalitzar la matrícula, aportar la signatura i dades del progenitor diferent al que formula la
sol·licitud de plaça

e) Casella autorització obtenció dades corresponents a la renda familiar, així com consulta en cas de ser
persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió
f) Circumstàncies al·legades per al procés d'admissió

g) Nivell educatiu sol·licitat (modalitat i torn de batxillerat, si és el cas)

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

i) Alumnat centres privats o de fora de la Comunitat: compromís aportar baixa del centre anterior en el
moment de matrícula.

j) Centres que sol·licita (màxim 10, ordenats per preferència)

k) Correu electrònic on es notificarà la informació i resultat del procediment.

A TENIR EN COMPTE
Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne/a i
ensenyament, que ha d'estar associada a la clau d'admissió, que també serà
única.
L'alumnat nascut en part múltiple es valorarà com una sol·licitud que
ocuparà tantes vacants com nascuts hi haja, sempre que així ho sol·licite el
pare, mare o persona tutora legal.
Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d'una ocasió mentre estiga
operativa l'aplicaci´ó, però sols es tindrà en compte l'última sol·licitud
presentada, generada amb la mateixa clau d'admissió.
En cas que no es seleccione el màxim de centres possibles i no s'obtinga
plaça, es podrà assignar d'ofici un centre de la localitat o zona
d'escolarització que tinga vacants.
El requisit acadèmic o la informació relativa a la promoció serà enviada pel
centre on està matriculat, excepte en els casos que s'especifiquen en la
diapositiva següent.

PRESENTACIÓ PRESENCIAL DEL
REQUISIT ACADÈMIC
Hauran d'aportar presencialment el requisit acadèmic (acreditació on consta la superació
dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat), al centre escollit com a
primera opció, dins del termini marcat:
Alumnat no matriculat durant el curs 2020-2021 en centres sostinguts amb fons públics
de la Comunitat Valenciana.
Alumnat que sol·licite plaça per a 2n curs de Batxillerat.
Alumnat que sol·licita plaça per a 1r de Batxillerat i que durant el curs 2020-2021 no
ha finalitzat un cicle de Formació Professional de Grau Mitjà o no ha estat matriculat
en 4t d'ESO.

DESEMPAT
En cas d'empat, s'han triat 2 lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom: EV
I dues lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom, en cas que hi haja
coincidència amb el primer: ÑY.
Si no es disposa de segon cognom, es considerarà que aquest comença amb "AA·".

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

S'habilitarà, a l'apartat d'admissió de la pàgina de Conselleria d'Educació, Cultura
i Esport, un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la
puntuació obtinguda.

La formulació de reclamacions s'ha de realitzar per mitjans electrònics, en
terminis i formes que indica el calendari d'admissió.
Per fer les reclamacions, s'ha d'accedir a l'aplicació informàtica mitjançant la
clau d'admissió generada. És important conservar aquesta clau!

MATRÍCULA

La formalització de la matrícula es realitzarà en els terminis establerts al
calendari.
Després de la publicació dels llistats provisionals i definitius, els centres estan
facultats per a recaptar de les persones sol·licitants la documentació que
estimen necessària per justificar les circumstàncies al·legades en la sol·licitud.

CALENDARI

MÉS INFORMACIÓ

IES JAUME I, BORRIANA
TELÈFON: 964 73 89 35

CORREU ELECTRÒNIC
12000704@gva.es

