
PROCÉS D’ADMISSIÓ ALUMNAT 
DE LA ESO/BATXILLERAT CURS 2019 / 2020

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ

Presentació de sol·licituds:

MÉS INFORMACIÓ

Del 21 al 30 de maig

La sol·licitud es presentarà en el centre on sol·licita plaça en primera opció
No es podrà presentar més d’una sol·licitud

· ALS CENTRES EDUCATIUS
· DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ONTINYENT - 96 291 82 26 - educacio@ontinyent.es
· www.ontinyent.es
· www.ceice.gva.es

11 DE JULIOL
Publicació als centres de les llistes provisionals

11 AL 15 DE JULIOL
Reclamacions davant direcció o titularitat del centre

18 DE JULIOL
Publicació als centres de les llistes definitives

19 AL 26 DE JULIOL
Termini de formalització de la matrícula

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Igualment es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la pàgina web de la conselleria
http://www.ceice.gva.es “ admissió d’alumnat” aportant la documentació al centre.

· Annex III BIS  (Imprès de sol·licitud). 
· Annex VI  (Criteri Renda de la Unitat Familiar).

(Estos impresos es poden descarregar també de 
http://www.ceice.gva.es “Admissió d’alumnat”)

· Fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o tutor.
· Fotocòpia del Llibre de Família, de tota la unitat 
familiar.
· Fotocòpia d’un rebut recent d’aigua, llum, telèfon o 
contracte de lloguer.
· Informe de Salut Escolar (es pot presentar al 
formalitzar la matrícula).



CRITERIS PER A LA BAREMACIÓ
DE LES SOL·LICITUDS

Als centres educatius serà admès tot l’alumnat sense altres limitacions que les derivades 
dels requisits d’edat i, si de cas, de les condicions acadèmiques exigides per iniciar el nivell 
o curs a què es pot accedir. Només en el cas que no hi haja al centre prou places per aten-
dre totes les sol·licituds d’ingrés, l’admissió de l’alumnat es regirà pels criteris següents:

Germans matriculats al centre en el 
curs escolar 2019/20.Consideració de 
fills i germans:

· En règim d’acolliment familiar. 
· Els qui, no compartint progenitors, 
residisquen al mateix domicili i  existisca 
vincle matrimonial, parella de fet o 
vincle assimilat entre els progenitors 
d’ambdós.

· Llibre de Família.
· Sentència per la qual s’adjudique la tutela. 
· Resolució administrativa o judicial, en el qual 
es faça constar l’existència de l’acolliment.

15
Per cada un dels 

germans  
matriculats  en 

el centre 
sol·licitat.

Pare o mare treballador/a del centre 
docent. · S’acreditarà per la direcció o titular del centre.

· Resolució administrativa o judicial, en el qual es 
faça constar l’existència de l’acolliment.

5
Alumnat que es trobe en situació 
d’acolliment familiar. Prioritari

Prioritari

Renda familiar
· Ser beneficiari de la Renda Valenciana 
d’inclusió (RVI).

· Igual o inferior a 2 vegades l’IPREM 
(IPREM  de 2017 és de 7.519,59 € anuals)

Discapacitat de l’alumne

· Annex VI

· Certificat o targeta  emesa per la Conselleria 
competent en matèria de Benestar Social.

· Resolució judicial o administrativa en la qual 
s’acredite aquesta circumstància.

· Títol oficial.
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7
Igual o més al 65% 

4
De 33% a 64%

Discapacitat dels pares o germans

Família nombrosa   o  Família monopa-
rental. La puntuació per a la condició de 
família monoparental no és acumulable 
a la que s’obtinga per la condició de  
família nombrosa.

Víctima de violència de gènere, terro-
risme o desnonament

5
Igual o més al 65% 

3
De 33% a 64%

3
General

5
Especial

· DNI del pare, mare o tutor/a i un rebut recent 
d’aigua, llum, telèfon o contracte de lloguer. Si no 
coincideixen els domicilis dels documents es 
podrà requerir un certificat de residència.

· Per acreditar el domicili del lloc de treball es 
presentarà un document acreditatiu.(Quan els 
progenitors visquen en domicilis distints es considerarà el 
domicili de qui tinga la custòdia legal de l’alumne.Cas de 
custòdia compartida, on l’alumne estiga empadronat.)

Proximitat del domicili familiar o laboral 
al centre 

10
Àrea d’influència

5
Àrea limítrofa

C R I T E R I S PUNTS D O C U M E N T A C I Ó


