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PROCÉS D'ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT
CURS 2020/2021
Aquest any, degut a les especials circumstàncies ocasionades per la crisi del COVID19, el procés d’admissió s’ha de realitzar exclusivament de manera telemàtica
Només els sol·licitants sense possibilitat d’accés a mitjans electrònics o amb passaport com a únic document d’identificació podran d’acudir, amb cita prèvia, al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció.

Recorda que davant qualsevol dubte pots contactar (per telèfon, de 9 a 13 h, o correu electrònic) a la Secretaria del Centre

Termini de presentació del formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
https://portal.edu.gva.es/telematricula/
DEL 17 AL 25 DE JUNY DE 2020
El primer pas serà obtindre la CLAU D’ADMISSIÓ (identificador personal i contrasenya), amb la VERIFICACIÓ PRÈVIA DE LA IDENTTAT DEL SOL·LICITANT
(mare/pare/tutor) emplenant les dades següents:
Si es disposa de DNI : DNI + Número de suport (apareix al DNI, identificat com IDESP en els models antics ) + data de naixement
Si es disposa de NIE: NIE + Número de suport (apareix al NIE, identificat com IXESP en els models antics) + data de naixement
Si es disposa de registre de ciutadania de la Unió Europea: NIE + lletra C + Número del Certificat + data de naixement
Marcant en tots els casos la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior
O amb qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril.
Només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament, en cas de emplenar més d’una, valdrà l’ultima presentada electrònicament.
Es podran demanar diversos centres, ordenats segons criteri de preferència. En el cas que no se seleccione el màxim de centres possibles i no s’obtinga plaça es pot realitzar
assignació d’ofici al que tinga vacants.
En cas de no convivència dels pares (per motius de separació, divorci, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues) caldrà marcar les caselles corresponents, i aportar en
el moment de formalització de la matrícula, les dades i la firma del pare que no ha fet la sol·licitud, i si es el cas de limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, la documentació
que ho acredite.
En el cas que existisquen menys vacants que sol·licituds, els llocs escolars s’assignaran d’acord amb els criteris de baremació determinats en l’ordre 7/2016, de 19 d’abril,
modificada per l’ordre 5/2020, de 31 març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat.
La comprovació de la documentació que acredite les circumstàncies al·legades es farà presencialment quan la situació sanitària ho permeta.
Mentrestant, caldrà acceptar la declaració responsable que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat.
La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’escolaritzarà en algun dels centres en els
quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió

CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES A EFECTES DE BAREMACIÓ
Per domicili familiar, rebut recent d’aigua, llum o telèfon. També es vàlid el contracte de lloguer amb el model 8050806 del corresponent depòsit de fiança.
Si el domicili del rebut no coincideix amb el que apareix al DNI del pare/mare es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l’Ajuntament.
Quan els progenitors o tutors visquen en domicilis diferents, es considerarà el de la persona que tinga la custòdia legal. Si hi ha custòdia compartida el domicili on estiga empadronat o empadronada.
Es pot considerar també el domicili laboral, afegint el document que acredite dita relació.
Per criteri de renda o ser receptor de la renda valenciana d’inclusió,
per a obtindre la informació de caràcter tributari, caldrà identificar a les caselles corresponent de la sol·licitud als membres de la unitat familiar, sent obligatori per a majors de 16 anys les següents dades,
Si es disposa de DNI : DNI + Número de suport (apareix al DNI identificat com IDESP en els models antics) + data de naixement
Si es disposa de NIE: NIE + Número de suport (apareix al NIE identificat com IXESP en els models antics) + data de naixement
Si es disposa de registre de ciutadania de la Unió Europea: NIE + lletra C + Número del Certificat + data de naixement
Marcant en tots els casos la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior
Es consideraran membres: els cònjuges i els fills menors de 18 anys i entre 18 i 26 que convisquen al domicili sense rebre ingressos (amb documentació que ho justifique).
També es consideraran membres els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o assimilat a efectes legals, entre els progenitors d’ambdós.
En cas de separació o divorci no es consideraran els ingressos del que no visca en el domicili de l'alumne i es considerara membre de la unitat famimiliar el cònjuge del pare/mare que convisca en el domicili.
En cas de custodia compartida es considera domicili familiar el d'empadronament.
Per discapacitat de l’alumne, pares o germans, targeta acreditativa o certificat emès per la Conselleria de Benestar Social. Tindra el mateixos efectes la resolució de d'incapacitat permanent, total, absoluta o
gran invalidesa i pensionistes de classes passives en pensió de jubilació per incapacitat permanent.
També es consideraran membres els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors
d’ambdós.
Per família nombrosa, el títol oficial.
Per família monoparental, el títol oficial.
Per germans o germanes, o un altra persona que es trobe en acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció, matriculats al centre el curs 2020/2021, només caldrà comunicar-ho en la sol·licitud.
Si els cognoms no són coincidents s'acreditarà pel llibre de família, certificat del registre civil o sentència de tutela.
També es consideraran germans els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors
d’ambdós.
Per fill d’un treballador del Centre, només caldrà comunicar-ho en la sol·licitud.
Per acolliment familiar, resolució administrativa o judicial, certificat de la conselleria competent en matèria de benestar social.
Per acolliment residencial, certificació emesa per la conselleria competent en matèria de benestar social.
Per violència de gener o terrorisme, resolució judicial o administrativa.
Per esportista d'elit, alt nivell o alt rendiment, fotocòpia del BOE o del DOCV o certificat del Consell Superior d’Esports. El lloc d’entrenament, si s'escau, el certifica el representant legal del club o federació.
Per estar matriculat al conservatori de Benicarló, certificat del conservatori professional de música “Mestre Feliu” de Benicarló.

Presentació del requisit acadèmic fins el 3 de juliol
Si estàs matriculat a un centre de la Comunitat Valenciana, sostingut amb fons públics, el certificat acadèmic de promoció s’enviarà directament des del centre.
Només s’ha de portar si el curs 2019/2020 no estaves matriculat en un centre de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics,
o sol·licites plaça per a 1r de Batxillerat i no estaves matriculat a 4t ESO o finalitzant un CFGM, o sol·licites plaça per a 2n de Batxillerat .

Publicació de les llistes provisionals d’alumnes admesos, el 15 de juliol de 2020.
Publicació de les llistes definitives d’alumnes admesos, el 27 de juliol de 2020.
Es formalitzarà matrícula del 28 al 31 de juliol i 1 i 2 de setembre de 2020.
Es considerarà que renuncien al lloc escolar assignat si no es matriculen dins del termini establert.
En el cas d’alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana, ha d’aportar la baixa del centre anterior en el moment de la matrícula.

