
Estimats/es pares, mares i tutors/es:

Aquest  any s’inicia una important etapa en la vida dels vostres fills  i  filles, en setembre

començaran l’escola i amb ella, la millor de les oportunitats per a seguir creixent per dins i per fora.

El procés d’admissió i matrícula serà diferent del que fins ara havíem conegut perquè la

situació sanitària ens exigix capacitat d’adaptació. És per això que l’admissió l’haureu de fer a

través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

Per a fer l’admissió sols necessitareu el DNI del pare, mare, tutor/a, el NIE o el certificat de

registre de la ciutadania de la Unió Europea i la identificació del/ xiquet/a. Allí  trobareu tant el

formulari per a l’admissió com tota la informació per emplenar-lo correctament. Recordeu posar

diversos centres educatius per ordre de preferència en la casella corresponent.

Aquelles persones que NO puguen accedir a la sol·licitud per mitjans electrònics (mòbil,

tauleta electrònica o ordinador), hauran d’acudir a l’escola on sol·liciten plaça per ser ajudats

en este procediment. Sols s’atendrà amb cita prèvia en horari 9h 13h, per demanar-la hauran de

cridar a l’escola.

Recorden que en l’admissió, NO HAN D’APORTAR CAP TIPUS DE DOCUMENTACIÓ EN

PAPER.

Que visqueu molts aprenentatges en aquesta il·lusionant etapa que enceten els vostres fills i

les vostres filles.

Mireia Estepa Olcina

Alcaldessa de Cocentaina i regidora d’Educació

PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS

Llistes
provisionals

Reclamacions Llistes
definitives

MATRÍCULA

8 al 16 de juny 1 de juliol 1 al 3 de juliol 10 de juliol 13 al 29 de juliol

CENTRES EDUCATIUS  D’INFANTIL DE COCENTAINA

 CEIP REAL BLANC – Codi 03009336

Avda. Real Blanc s/n – Telèfon: 96 652 75 45 – Web: http://realblanc.edu.gva.es/ 

 CEIP SANT JOAN BOSCO – Codi 03003772

C/Just Sansalvador, 1 – Telèfon: 96 652 75 10

Web:http://mestreacasa.gva.es/web/ceipsanjuanbosco 

 COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS – Codi 03003796

http://mestreacasa.gva.es/web/ceipsanjuanbosco
http://realblanc.edu.gva.es/


C/Convent s/n – Telèfon: 96 559 25 44 – Web: www.colegiosanfrancisco.org 

INSTRUCCIONS TELEMATRÍCULA

La finestra 'Clau d'admissió'

En la finestra 'Clau d'admissió'  es demanarà el  número de DNI del  pare,  mare o tutor  legal
sol·licitant, el número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI), la data de
naixement de la persona sol·licitant, l'acceptació de comprovació del Ministeri de l'Interior i una adreça
de correu electrònic.

La ciutadania estrangera, que no té DNI, ha d'omplir les mateixes dades però amb el seu NIE. A
banda de posar el NIE, caldrà omplir una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les
targetes d'estrangers i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant
i l'acceptació de comprovació del Ministeri de l'Interior i una adreça de correu electrònic.

Feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l'identificador i la
contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que ha de matricular.

És important que es conserve la clau d'accés que compta amb un identificador i una contrasenya
per tal de poder fer, posteriorment, reclamacions quan s'hagen fet públiques les llistes provisionals. En
el web hi haurà una finestra específica també per a aquestes gestions, així com per a consultar llistes
provisionals i llistes definitives.

Amb la clau d'accés es podrà accedir al formulari electrònic de la finestra 'Procés d'admissió' en
què,  pas  a  pas,  caldrà  omplir  les  dades  de  sol·licitud  de  centres  educatius  ordenats  de  manera
preferent. Cal recordar que es poden triar fins a 10 opcions per fill/a.

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran fer el
procediment d'admissió de manera presencial als centres educatius on volen sol·licitar plaça com a
primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d'atenció als usuaris. En aquests
punts, a través de la mateixa aplicació per a fer l'admissió telemàtica, se'ls tramitarà el procediment en
les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

Una finestra per a cada pas

Completada  la  sol·licitud  telemàtica  d'admissió,  només  quedaran  tres  passos  que  s'aniran
activant a mesura que avance el calendari de matriculació.

Hi ha una finestra de 'Llistes provisionals' d'admesos en què es podrà entrar per a consultar els
resultats. Si no s'està conforme, les famílies poden presentar al·legacions fent clic en el botó que hi ha
al respecte, en què es desplegarà el formulari electrònic corresponent.

També es podran consultar les 'Llistes definitives' del procés amb les quals les famílies ja sabran
en quin centre hauran de matricular els seus fills i filles.

El final del procés: matriculació efectiva

Una vegada les famílies sàpiguen el centre educatiu on escolaritzen la seua filla o el seu fill, cal
que contacten amb el centre educatiu en concret o consulten la seua pàgina web específica.

En el cas d'Infantil i Primària, aquesta última fase es farà entre el 13 i el 29 de juliol de manera
presencial al centre educatiu en concret. Allí es verificaran els documents o situacions al·legades en el
procés d'admissió telemàtica.

En cas que s'haja marcat  la casella d'existència de no convivència dels progenitors, s'haurà
d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor/a legal que no ha realitzat la sol·licitud
de plaça.

http://www.colegiosanfrancisco.org/

