
 

NOTA INFORMATIVA PER A L’ALUMNAT DE 4t D’ESO DE L’IES LLUÍS VIVES. 

PROCÉS D’ADMISSIÓ PER A SOL·LICITAR PLAÇA EN LA MODALITAT DE  

BATXILLERAT D’ARTS (ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSSENY / MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES) 

Tot l’alumnat que acabe el curs 4t d’ESO a l’IES Lluís Vives i desitge cursar 1r de batxillerat en aquest centre en la modalitat 
de batxillerat d’arts, ha de participar obligatòriament en el procés d’admissió. 

L’alumnat del centre que desitge matricular-se en el curs de 1r de batxillerat de la modalitat d’Arts NO tindrà prioritat d’accés 
per davant d’alumnat provinent d’altres centres. La zona d’influència única correspon a la província. 

El centre oferta tres grups  de batxillerat d’Arts en el torn ordinari i un en el torn nocturn. 

OBSERVACIÓ IMPORTANT!! Dels tres grups del batxillerat d’Arts del torn ordinari, dos són en  horari diürn i un en horari 
de vesprada (batxillerat vespertí d’Arts). La puntuació obtinguda en el procés de baremació determinarà l’adjudicació de 
plaça en un dels tres grups, obtenint plaça en el grup  de batxillerat vespertí l’alumnat amb les puntuacions més baixes del total 
de les places vacants adjudicades. 

CALENDARI D’ADMISSIÓ BATXILLERAT. Procés d’admissió per al curs 2022-2023 
 

Presentació de sol·licituds. Del 26 de maig al 3 de juny 
Publicació de llistes provisionals. 12 de juliol. 
Presentació de reclamacions per mitjans electrònics. Des de la publicació del resultat provisional fins al 14 de juliol. 
Publicació de llistes definitives. 22 de juliol. 
Formalització de matrícula telemàtica. Del 22 al 27 de juliol. 
 

El procediment d’admissió per al curs 2022-2023 es tramita íntegrament de manera telemàtica. 

-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 d’admissió. https://portal.edu.gva.es/telematricula/ (Consulteu l’apartat FAQs sobre 
preguntes freqüents). 

El centre habilitarà punts d’atenció per a les persones sol·licitants que no tinguen possibilitat d’accés a mitjans electrònics. 

-Per a poder realitzar la sol·licitud serà necessari obtindre la “clau d’admissió” des de la pàgina web de la Conselleria, prèvia 
verificació de la identitat de la persona sol·licitant. Aquesta clau estarà composta d’un identificador personal i una 
constrasenya que haurà de ser conservada per a  presentar reclamació, si fora necessari. 

-Assegureu-vos d’emplenar correctament la sol·licitud i superviseu-la abans d’enviar-la.  

-És molt important que empleneu correctament totes les dades referides al centre d’origen. Centre: IES LLUÍS VIVES / Codi 
centre: 46012872 / Província: València. 

-És molt important que, en el cas que desitgeu matricular-vos en el nostre centre en el curs de 1r de batxillerat, comproveu que 
sol·liciteu en el primer lloc de centre escollit per criteri de preferència l’IES LLUÍS VIVES. 

-La no participació en el procés d’admissió serà entesa com a renúncia. 

-La declaració responsable substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies alegades en el moment 
de formular la sol·licitud, i necessàries per a baremar; sense perjudici de la seua posterior acreditació i comprovació en el 
moment de formalitzar la matrícula en cas d’obtindre plaça al centre.  

Més informació en:  

-Web Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es // https://portal.edu.gva.es/telematricula/ 

-Blog Admissió València capital: https://admissiovalenciacapital.blogspot.com/ 

-Web IES Lluís Vives: en espai “Admissió 2022-2023” o la pestanya desplegable de Secretaria / Admissió 2022-2023. 
https://portal.edu.gva.es/ieslluisvives/secretaria/admissio-i-matricula 
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