ADMISSIÓ D’ALUMNES ESO, BATXILLERAT i FP BÀSICA 2020/2021
ALUMNES QUE HAN DE PRESENTAR SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
ALUMNES DEL CENTRE
 Alumnes de 4t d'ESO per a sol·licitar
plaça en 1r de BATXILLERAT.
 Alumnes d'ESO per a sol·licitar plaça en
1FP Bàsica.

ALUMNES DE FORA DEL CENTRE
 Alumnes de qualsevol curs d'ESO,
BATXILLERAT o FP Bàsica que canvien de
centre excepte l'alumnat del CEIP El
Romeral i CEIP Horta Major per a cursar
1ESO que ja han comunicat la seua
adscripció a aquest centre.

Places vacants: es podran consultar en la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport quan s’inicie el
procés d’admissió.
Presentació de sol·licituds: termini del 17 al 25 de juny. Es tramitarà de manera telemàtica, pel pare,
mare o tutor/a. Serà necessari obtindre la clau d’admissió prèvia verificació de la identitat de la persona
sol·licitant per qualsevol d'aquests mitjans:







Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).
Sistema Cl@ve.
eDNI.
Combinació DNI i IDESP.
Combinació NIE i IXESP.
Certificat de registre ciutadania de la Unió Europea.

Documentació a presentar: no es requerirà la presentació de cap document. La declaració responsable
acreditativa de les circumstàncies al·legades substitueix la seua aportació, sense perjudici de la posterior
presentació i comprovació en el moment que la situació sanitària ho permeta. La falsedat en les dades
declarades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.
Requisit acadèmic: termini fins el 3 de juliol. Aquest tràmit l’efectuaran els centres. Només s'haurà
d'aportar el requisit acadèmic, dins del termini establit, en els següents casos:
 Alumnat que prové de fora de la Comunitat Valenciana.
 Alumnat que sol·licita plaça per a 2n de Batxillerat.
 Alumnat que no ha finalitzat estudis de Cicle de Grau Mitjà o no ha estat matriculat en el curs
2019/2020.
Matrícula:

ESO i BATXILLERAT: del 28 al 31 de juliol i 1 i 2 de setembre (procés a determinar)
FP BÀSICA: del 22 al 28 de juliol (procés a determinar)

Accés a la informació i tràmits de Conselleria:
http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/inicio

