- Calendari de matriculació ✔

Per matricular alumnat d'Infantil 5 anys a 1r sense canviar d'escola:
● No cal fer res ni dur l’informe del pediatra.
● Durant el mes de setembre, aquells que vulguen canviar de religió a valors cívics o socials o a l'inrevés, tenen fins el
dia 10 de setembre per enviar un mail al 12005866@edu.gva.es.

✔

Per matricular alumnat de 6é a l'IES:
● Tots els nostres alumnes tenen la plaça reservada a l'IES VICENT CASTELL. Si els volen matricular allí, entre el 22 de
juny i el 6 de juliol, en el dia i hora que ens dirà el VICENT CASTELL caldrà anar allí a matricular-los. Si volen anar a
altre IES, caldrà emplenar una instància online del 26 de maig al 3 de juny, però igualment els matriculen al VICENT
CASTELL per no quedar-se sense cap plaça.

✔

Per apuntar alumnat a Infantil 3 anys, o altres cursos de la nostra escola procedent d'altres centres:
● 8 d’abril: l’Ajuntament ha publicat les zones d'influència i limítrofs que són les mateixes que el curs passat.
(http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?cod0=13&cod1=81&cod2=276)
● Del 26 d’abril al 4 de maig: presentació de la sol·licitud d'admissió via telemàtica (Més endavant expliquem el
procés).
● El 19 de maig: publicaran les vacants existents al nostre centre. (https://portal.edu.gva.es/telematricula/).
● El 19 de maig: publicació de les llistes provisionals d'admissió a la web de Conselleria i ho rebran per mail.
● Del 19 al 23 de maig: presentació de reclamacions via telemàtica utilitzant la clau d’admissió.
● El 3 de juny: publicació de les llistes definitives d'admissió a la web de Conselleria i ho rebran per mail.
● Del 3 al 21 de juny: matriculació de l’alumnat admès. Cal portar només la fotocòpia del SIP i emplenar un
paper de l'escola de forma telemàtica (https://portal.edu.gva.es/ceipestepar/formularios/). En el cas de l’alumnat
de 3 anys, caldrà també un full amb fotos de l'alumne/a de grandària tipus carnet. Qui no vinga, perd la matrícula i
es passa al següent de la llista d'espera. S’informarà del dia de matrícula concret per a cada alumne/a.
● Fins el 8 de juliol: adjudicació de vacants a l'alumnat en llista d'espera i matrícula.
● Durant el mes de juliol i fins al 30 de setembre: es crida a l’alumnat en llista d’espera en el cas de produir-se
una baixa. Els recomanem que si estan els primers en la llista d'espera, no compren els llibres del col·legi assignat
fins el mes d'octubre (en el cas de treballar amb llibres). Els avisaríem per telèfon.

Al fer la petició de places online, no caldrà aportar cap documentació, però el dia de la matrícula caldrà demostrar la
veracitat de les dades amb la documentació següent o perdran la plaça per falsedat documental: (a banda de les
mencionades posteriorment per a aconseguir punts)

1. El llibre de família i fotocòpia on apareguen tots els membres de la unitat familiar.
2. D.N.I., N.I.E. o PASSAPORT dels pares/tutors i xiquet/a si el té.
Puntuació en les baremacions

1. Domicili:
a. Empadronat l’alumne/a i almenys pare o mare o treballant un a la nostra zona = 10 punts.
b. Zones limítrofs = 5 punts.
Només es puntua una sola vegada. No es pot puntuar per cada membre de la família o per viure i treballar. Presentar
DNI o passaport dels dos i un rebut de l'aigua, de la llum, del gas o de lloguer (en cas de lloguer cal aportar a més a
més, el model 805 o 806 de l'AEAT) . Si no coincideix la direcció d'almenys un dels pares, cal presentar
l’empadronament municipal.
Si es presenta el lloc de treball d'un dels pares, cal presentar un document de l'empresa que acredite la relació
laboral i domicili del lloc de treball. En el cas de treballadors per compte propi, s’acreditarà l’alta en el cens
d’activitats econòmiques (model 036 o 037 de l'AEAT)
2. Germans que cursen al nostre centre: per cada germà/na = 15 punts.
És necessari que els germans/es estiguen estudiant en aquest centre o a l’Institut Vicent Castell fins a 3r d’E.S.O.
També en el cas de ser la primera vegada que matriculen a Castelló per canvi de localitat, en el cas d’entrar un
germà se li assignen 15 punts a l’altre.
Ho comprovarem nosaltres.

3. Minusvalideses:
a) A partir del 33% = 4 punts (si és l'alumne) o 3 punts (si és pare/mare o germà/na)
b) A partir del 65% = 7 punts (si és l'alumne) o 5 punts (si és pare/mare o germà/na)
4.
5.
6.

7.
8.

Presentar certificació de la Conselleria de Benestar Social o el d'incapacitat permanent o absoluta.
Família nombrosa general = 3 punts i especial = 5 punts
Presentar títol oficial de família nombrosa o carnets
Família monoparental general = 3 punts i especial = 5 punts
Títol de família monoparental. El fet d’estar separats no es considera directament monoparental, cal tenir el
carnet.
Renda:
Rendes anuals iguals o inferiors a 0,5 vegades l'indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM) després
de dividir-lo pels membres de la unitat familiar = 3,5 punts, menor que 1 vegada l’IPREM = 3 punts, menor que
1,5 = 2,5 punts, menor que 2 = 2 punts. Percebre la renda bàsica d’inclusió = 4 punts.
Poden calcular-lo en www.iprem.com.es L'IPREM aquest any és de 7.519,59€ per membre de la unitat familiar.
No es presenta la declaració de renda, ja que és Hisenda qui ho comprovarà per internet. Encara que siguen
pares solters, si no tenen el títol de família monoparental, caldrà que omplin tant les dades del pare com de la
mare doncs els 2 aporten diners a l’economia familiar.
Pare o mare treballador de la nostra escola o IES Vicent Castell = 5 punts.
Altres criteris que donen preferència d'accés al centre són: que l'alumne/a siga víctima de violència de gènere
o de terrorisme, que estiguen desnonats, que l'alumne/a estiga en acolliment familiar o en acolliment
residencial. Mirar la normativa per veure la documentació a aportar.

Tota la informació de la nostra escola es pot veure a la pàgina web (http://www.ceipestepar.es)
Actualment tenim escola matinera i ludoteca de vesprada gestionada per una empresa contractada per l'AMPA. No
s'ensenyen les instal·lacions de l'escola ni es farà una visita guiada. Poden veure-les a la pàgina web.
Aquests punts només són un resum informatiu de la normativa sobre admissió disponible a
http://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa. Qualsevol reclamació s’ha de fer en referència a les ordres
citades, mai atenent a aquest full informatiu.
Recordem als pares/mares que totes les places oferides en l'escola per al curs 22-23 són en la modalitat lingüística PEPLI
(Programa Educatiu PluriLingüe i Intercultural).
COM FER L’ADMISSIÓ TELEMÀTICA?

1. Caldrà entrar a l’enllaç que hi haurà a la pàgina https://portal.edu.gva.es/telematricula/ i obtenir una clau
per poder accedir a la plataforma. Per obtenir la clau poden fer-ho amb certificat digital o amb els següents
documents:
-Si tenen DNI, el número del DNI i el número de suport que apareix també al DNI o IDESP dels models antics, la data de
naixement i acceptar la comprovació.
-Si tenen NIE, el número del NIE i el número de suport que apareix també al DNI o IXESP dels models antics, la data de
naixement i acceptar la comprovació.
-Si tenen carta verda de la Unió Europea, el número del certificat precedit de la lletra C, la data de naixement i acceptar
la comprovació.

2. Emplenar la sol·licitud on caldrà ficar:
- Dades d’identificació del sol·licitant.
- Dades d’identificació de l’alumne/a.
- Nombre de germans matriculats al centre
- Nombre de membres de la unitat familiar
- Si el pare/mare no conviuen marcar una casella i obtenir un paper de l’altre adult com a que està d’acord amb eixes
peticions. Si tenen discrepàncies cal solucionar-ho via judicial, doncs la presentació de dues instàncies anul·la ambdues.
Cal tenir en compte la Resolució de 14 de febrer de 2019 sobre no convivència dels progenitors.
- Autoritzar que Hisenda consulte les dades fiscals dels membres de la unitat familiar emplenant les dades com al punt 1.
- Marcar les circumstàncies al·legades que donen punts.
- Nivell educatiu sol·licitat. Exemple d’Infantil 3 anys a la nostra escola: Educació Infantil, 3, PEPLI
- Marcar com que les dades introduïdes no són falses
- Centres sol·licitats fins un màxim de 10.
- Correu electrònic on rebre la informació.
* Els sol·licitants que tinguen únicament passaport o qui no tinga internet, podran passar per l’escola amb cita prèvia
del 26 d’abril al 4 de maig per poder obtindre la clau i que els deixem un ordinador per fer el procés. Podran reservar
la cita cridant al 964558990

