
 

 

NOTA INFORMATIVA PER A TOT L’ALUMNAT QUE PARTICIPA EN EL PROCÉS 
D’ADMISSIÓ I SOL·LICITA PLAÇA EN L’IES LLUÍS VIVES EN  

BATXILLERAT: 

 

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. 

-La publicació de places vacants en cada centre es podrá consultar en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport. 

Tot l’alumnat que acabe 4t d’ESO i desitge cursar 1r de batxillerat en aquest centre durant el curs 2022-2023, tant si és 
alumnat del centre com si és alumnat provinent d’un altre centre, ha de presentar obligatòriament la sol·licitud del 
procediment d’admissió. 

L’alumnat que acabe 4t d’ESO a l’IES Lluís Vives i desitge cursar 1r de batxillerat durant el curs 2022-2023 en aquest 
centre en les modalitats de Ciències, o d’ Humanitats/Ciències Socials té prioritat d’accés per davant  de l’alumnat 
provinent d’altres centres.  

L’alumnat que acabe 4t d’ESO a l’IES Lluís Vives i desitge cursar 1r de batxillerat durant el curs 2022-2023  en 
aquest centre en la modalitat d’Arts NO tindrà prioritat respecte a l’alumnat provinent d’altres centres. La zona 
d’influència única correspon a la província. 

El centre oferta tres grups  de 1r de batxillerat d’Arts en el torn ordinari (dos d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i un de 
Música i Arts Escèniques) i un d’Arts Plàstiques,Imatge i Disseny en el torn nocturn. 

OBSERVACIÓ IMPORTANT!! Dels dos grups de 1r de batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny  del torn 
ordinari, un és en  horari de matí i el segon en horari de vesprada-nit (batxillerat vespertí d’Arts Plàstiques). La 
puntuació obtinguda en el procés de baremació determinarà l’adjudicació de plaça en un dels dos grups d’Arts 
Plàstiques, obtenint plaça en el grup  de batxillerat vespertí l’alumnat amb les puntuacions més baixes del total de les 
places vacants adjudicades. 

 

https://portal.edu.gva.es/telematricula/


 

 

L’alumnat que acabe 4t d’ESO en un altre centre i desitge cursar 1r de batxillerat en aquest centre durant el curs 2022-
2023 ha de presentar obligatòriament la sol·licitud del procediment d’admissió. 

 

L’alumnat de 1r de batxillerat matriculat a l’IES Lluís Vives i que desitge cursar 2n de batxillerat en aquest centre 
durant el curs 2022-2023 no ha de presentar sol·licitud de procediment d’admissió. 

 

L’alumnat de 1r de batxillerat matriculat en un altre centre i que desitge cursar 2n de batxillerat en aquest centre durant 
el curs 2022-2023 ha de presentar obligatòriament la sol·licitud del procediment d’admissió. 

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

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

 

Requisit acadèmic: (fins al 4 de juliol) 

-Els resultats acadèmics obtinguts per l’alumne/a en l’etapa d’ESO es tindran en compte per a l’accés als 
cursos de primer i segon de Batxillerat.  

-Quan l’alumnat participant es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons 
públics, el centre en què està matriculat enviarà a través de l’aplicació informática ÍTACA la informació 
relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se. 

-L’alumnat participant inclós en els col·lectius que s’indiquen a continuació ha d’aportar abans del 4 de 
juliol en el centre de primera opció el certificat de requisit acadèmic  expedit pel centre d’origen on constarà 
la superació dels ensenyaments que permeten l’accés a l’ensenyament sol·licitat i la nota mitjana  d’ESO: 

a) Alumnat no matriculat durant el curs 2021-2022 en centes sostinguts amb fons públics de la Comunitat 
Valenciana. 

b) Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat. 

c) Alumnat que ha sol·licitat plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2021-2022 no ha finalitzat 
un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart de l’ESO. 

 

Criteris per a la baremació:  

Germans matriculats en el centre:  Si es dona el cas, es farà constar que l’alumne/a té germans matriculats 
en el centre en el present curs. Serà requisit imprescindible que el germà o germana haja de continuar 
assistint al mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita plaça. 

Pare, mare o tutors treballadors del centre. S’acreditarà per la Direcció del Centre. 

Domicili familiar o laboral: 

Domicili familiar: el domicili que figura en el DNI del pare, mare o tutors i d’un rebut de llum, aigua, 
telèfon o contracte de lloguer deuen coincidir. Sols si no coincideixen els domicilis que figuren en ambdos 
documents s’haurà de sol·licitar un certificat expedit per l’ajuntament. En el cas de contracte de lloguer 
s’haurà d’haver efectuat el corresponent dipòsit de fiança (model 805 ó 906) en la Conselleria competent en 
matèria d’Hisenda.  



 

Domicili laboral: El lloc de treball de qualsevol dels pares, mares o tutors podrà ser considerat amb els 
mateixos efectes de baremació que el domicili familiar.  

-Traballadors per compte alié:  certificat emés per l’empresa que acredite la relació laboral i el domicili de 
treball.  

-Traballadors per compte propi: declaració censal d’alta, modificació i baixa (model 036 ó 037)  

Renda de la unitat familiar: Se sol·licitarà telemàticament en el mateix moment d’emplenar la sol·licitud. 
Seleccionant la casella de la renda apareix automàticament l’Annex VI d’autorització de confirmació de  

 

dades per l’Agència Tributària. S’emplenarà amb les dades requerides de tots els membres de la unitat 
familiar. La renda serà la corresponent a l’exercici 2020. 

 

Renda valenciana d’inclusió: Caldrà marcar la casella de l’Annex VI d’autorització per a la consulta sobre 
la informació de ser beneficiari de la renda valenciana d’inclusió. La informació sobre la condició de persona 
destinatària de la renda valenciana d’inclusió serà subministrada directament a l’Administració educativa des 
del departament competent en la matèria. 

Quan la persona o persones progenitores o representants legals no siguen beneficiaris de la renda valenciana 
d’inclusió, les rendes anuals es calcularan tenint en compte el nombre de membres de la unitat familiar. 

Discapacitat de l’alumne/a, germans, pares o tutors: certificació o targeta emesa per la Conselleria de 
Benestar Social. 

Família nombrosa: títol o carnet de família nombrosa en vigor, expedit per la Conselleria de Benestar 
Social. 

Família monoparental: títol o carnet de família monoparental en vigor expedit per la Conselleria de 
Benestar Social. 

Accés a Batxillerat: s’agrega la nota mitjana obtinguda en ESO o en un cicle formatiu de grau mitjà. 

Simultaneïtat d’estudis reglats de música i dança i alumnat esportista d’elit, alt nivell, alt rendiment: 
La Conselleria determinarà els centres en els què tindran prioritat aquests alumnes.  

-Simultaneïtat d’estudis reglats de música i dança: El nostre centre té autoritzat el Programa de 
Coordinació Horària amb el Conservatori n.º 2 de València. Només alumnat matriculat en aquest 
conservatori pot marcar la casella de prioritat d’accés per simultaneïtat d’estudis reglats de música i dança si 
tria l’IES Lluís Vives com a primera opció. 

-Els esportistes d’elit (BOE), alt nivell (DOCV), alt rendiment (Consell Superior d’Esports) tindran 
preferència per a accedir al centre situat en la zona d’influència del lloc on es realitze l’entrenament. 

 

Més informació en:  

 

-Web de 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 

http://www.ceice.gva.es/
https://portal.edu.gva.es/telematricula/
https://admissiovalenciacapital.blogspot.com/
https://portal.edu.gva.es/ieslluisvives/secretaria/admissio-i-matricula


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


