PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT
CURS 2020-2021
RESOLUCIÓ 15 DE MAIG 2020

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

El procediment d'admissió es tramitarà de manera electrònica.
S'habilitaran punts d'atenció a l'ususari/a per a les persones que
no disposen de mitjans electrònics.
En el moment de formular la sol·licitud, es requerirà una
declaració responsable que substituirà la documentació que les
famílies presenten per acreditar les circumstàncies al·legades per
a la baremació.

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?
EN EL MOMENT DE REALITZAR LA SOL·LICITUD, CALDRÀ GENERAR LA "CLAU D'ADMISSIÓ",
QUE ES PODRÀ OBTENIR MITJANÇANT ALGUN DELS SEGÜENTS SISTEMES DE VERIFICACIÓ:

Si es disposa de DNI: número del DNI + Número de suport (IDESP en els models de
DNI antics)

Si es disposa de NIE, targeta d'estranger/a o permís de residència: NIE + Número
de suport (IXESP en models antics NIE)
Si es disposa de 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 .
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
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.
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, sempre que l'alumnat es
desplace entre centres de la Comunitat Valenciana.

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!

CALENDARI

MÉS INFORMACIÓ

IES JAUME I, BORRIANA
TELÈFON: 964 73 89 35

CORREU ELECTRÒNIC
12000704@gva.es

