
CALENDARI ADMISSIÓ
CALENDARIO ADMISIÓN
2023-2024

1. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS • PRESENTACIÓN SOLICITUDES
Del 20 al 28 d'abril • Del 20 al 28 de abril
https://portal.edu.gva.es/telematricula/

3. RECLAMACIONS TELEMÀTIQUES • RECLAMACIONES TELEMÁTICAS 
Fins el 2 de juny • Hasta el 2 de junio

4. RESULTAT DEFINITIU • RESULTADO DEFINITIVO
14 de juny • 14 de junio

5. MATRÍCULA TELEMÀTICA • MATRÍCULA TELEMÁTICA
Del 14 al 30 de juny • Del 14 al 30 de junio

6. MATRÍCULA PRESENCIAL 
Del 22 de juny al 5 de juliol • Del 22 de junio al 5 de julio

2. RESULTAT PROVISIONAL • RESULTADO PROVISIONAL
31 de maig • 31 de mayo

A finals del mes de juny es portarà a terme una reunió 
amb les noves famílies, i podran conéixer a l'equip 
docent i les instal·lacions. El centre contactarà amb les 
famílies una vegada estiga l'alumnat admés (fase 4).

TOTA LA INFORMACIÓ EN RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, del director general 
de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions 
respecte al procediment d’admissióde l’alumnat en els centres docents 
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen 
ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat per al curs 2023-2024.

TODA LA INFORMACIÓN EN RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2023, del director 
general de Centros Docentes, por la que se establece el calendario y se dictan 
instrucciones respecto al procedimientode admisión del alumnado en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana 
queimparten enseñanzas de Educación Infantil, EducaciónPrimaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso 2023-2024.

A finales del mes de junio se llevará a cabo una reunión 
con las nuevas familias, y podrán conocer al equip 
docente y las instalaciones. El centro contactará con las 
familias una vez esté el alumnado admitido (fase 4).

CEIP  PALMERAR (Ben icàss im)

WEB DEL CENTRE: | WEB DEL CENTRO
https://portal.edu.gva.es/ceippalmerar


