PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN NUEVOS ALUMNOS
PARA EL CURSO 2021- 2022
PLAZO: 3 AL 14 DE JUNIO



Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato

Excepción:

En el caso de la admisión en PRIMERO de la ESO, los alumnos de los centros de
Educación Primaria adscritos a este centro no realizarán el proceso. Quedarán a la
espera de la publicación del calendario de matrícula, o en su caso, de las
indicaciones desde la dirección del Centro donde cursen Primaria los alumnos
interesados.
En el caso de alumnos ya matriculados en Bachillerato que quieran cambiar de
modalidad, tampoco han de realizar este proceso.




ÚNICA SOLICITUD POR ALUMNO/A
La falsedad en los datos declarados o no suficientemente acreditados dará lugar a la
anulación de la solicitud.

Se tramitará de forma ELECTRÓNICA:


Las personas interesadas deberán acceder a la página web de la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte para rellenar el formulario electrónico de
solicitud.

Se habilitará un enlace:


La solicitud la deberá presentar el padre, madre, tutor/a legal del alumno/a
par el/la que se solicita plaza, salvo que este sea mayor de edad.



Para poder realizar la admisión se deberá obtener “la clave de admisión”,
previa verificación de la persona interesada. La clave estará compuesta por
un identificador personal y una contraseña. Esta clave será única para cada
admisión.



La “clave de admisión” se podrá obtener mediante alguno de los siguientes
medios de verificación de identidad:



Si las persona solicitante dispone de DNI, se obtendrá mediante la
siguiente combinación:
-Número de DNI
-Número de soporte (identificado como IDESP en los modelos antiguos)

-Fecha de nacimiento
-Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el
Ministerio del Interior


Si la persona solicitante dispone de NIE, tarjeta de extranjero o permiso
de residencia, se obtendrá mediante la siguiente combinación:
-NIE
-Número de soporte (identificado como IXESP en los modelos antiguos
de NIE)

-Fecha de nacimiento
-Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el
Ministerio de Interior


Si la persona solicitante dispone de certificado de registro de Ciudadanía
de la Unión Europea, se obtendrá mediante la siguiente combinación:
-NIE
-Número del certificado precedido por la letra C
-Fecha de nacimiento
-Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el
Ministerio de Interior



Cualquier otro medio electrónico de verificación de identidad previsto
en el artículo 5.6 del Decreto Ley 2/2020. De 3 de abril:
-Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación
Electrónica de la Generalitat (ACCV).  Sistema de identidad electrónica
para las administraciones Cl@ve.  DNI electrónico (eDNI), con su
respectivo lector.





Las personas que solo dispongan de pasaporte o que carezcan de los
medios electrónicos, deberán acudir al centro donde soliciten plaza
como primera opción, con CITA PREVIA solicitada telefónicamente o a
través del correo electrónico (46007955.secret@gva.es ), donde se les
facilitarán dichos medios para la realización de la misma.
La “clave de admisión” deberá ser conservada para realizar cualquier
reclamación posterior.



PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
-Se habilitará dentro de la página web de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte, en el apartado ”Admisión de alumnado”, un sistema
individualizado de consulta del resultado del procedimiento y la
puntuación obtenida.
-La formulación de reclamaciones al resultado provisional y definitivo de
admisión del alumnado se realizará por medios electrónicos, desde el 14
al 16 de julio. Para la formulación de estas reclamaciones se deberá
acceder a la aplicación informática mediante la “clave de admisión”.

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ NOUS ALUMNES PER Al CURS
2021- 2022
TERMINI: 13 Al 14 DE JUNY
•
•

Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat

Excepció:
En el cas de l'admissió en PRIMER de l'ESO, els alumnes dels centres d'Educació
Primària adscrits a aquest centre no realitzaran el procés. Quedaran a l'espera de la
publicació del calendari de matrícula, o en el seu cas, de les indicacions des de la
direcció del Centre on cursen Primària els alumnes interessats.
En el cas d'alumnes ja matriculats en Batxillerat que vulguen canviar de modalitat,
tampoc han de realitzar aquest procés.


ÚNICA SOL·LICITUD PER ALUMNE/A



La falsedat en les dades declarades o no prou acreditats donarà lloc a l'anul·lació
de la sol·licitud.

Es tramitarà de manera ELECTRÒNICA:

• Les persones interessades hauran d'accedir a la pàgina web de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud.
• S'habilitarà un enllaç:
• La sol·licitud l'haurà de presentar el pare, mare, tutor/a legal de l'alumne/a parell
el/la que se sol·licita plaça, llevat que aquest siga major d'edat.
• Per a poder realitzar l'admissió s'haurà d'obtindre “la clau d'admissió”, prèvia
verificació de la persona interessada. La clau estarà composta per un identificador
personal i una contrasenya. Aquesta clau serà única per a cada admissió.
• La “clau d'admissió” es podrà obtindre mitjançant algun dels següents mitjans de
verificació d'identitat:
• Si les persona sol·licitant disposa de DNI, s'obtindrà mitjançant la següent
combinació:
-

Número de DNI
Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)

-

Data de naixement
Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el
Ministeri de l'Interior
• Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d'estranger o permís de residència,
s'obtindrà mitjançant la següent combinació:
-

NIE
Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE)

-

Data de naixement

-

Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el
Ministeri d'Interior

• Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de Ciutadania de la Unió
Europea, s'obtindrà mitjançant la següent combinació:-NIE
-

Número del certificat precedit per la lletra C
Data de naixement
Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el
Ministeri d'Interior

• Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d'identitat previst en l'article 5.6 del
Decret llei 2/2020. De 3 d'abril:
-







Certificat digital emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació
Electrònica de la Generalitat (ACCV). • Sistema d'identitat electrònica per
a les administracions Cl@ve. • DNI electrònic (eDNI), amb el seu respectiu
lector.
Les persones que només disposen de passaport o que manquen dels mitjans
electrònics, hauran d'acudir al centre on sol·liciten plaça com a primera opció,
amb CITA PRÈVIA sol·licitada telefònicament o a través del correu electrònic
(4600795.secret@gva.es), on se'ls facilitaran aquests mitjans per a la realització
d'aquesta.
La “clau d'admissió” haurà de ser conservada per a realitzar qualsevol reclamació
posterior
PUBLICACIÓ DE RESULTATS:
-

-

S'habilitarà dins de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, en l'apartat ”Admissió d'alumnat”, un sistema individualitzat de
consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda.
La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d'admissió
de l'alumnat es realitzarà per mitjans electrònics, des del 14 al 16 de
juliol. Per a la formulació d'aquestes reclamacions s'haurà d'accedir a
l'aplicació informàtica mitjançant la “clau d'admissió”.

