
ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT EN BATXILLERAT

LES SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ ES PODRAN FER DE FORMA TELEMÀTICA

· Entreu en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: www.ceice.gva.es

· Punxeu en la icona "Admissió d'alumnat" que es troba en la part dreta de la pantalla

· En la pantalla que us apareixerà, cliqueu en "Assistent d'Admissió per a BATXILLERAT”

· També podeu accedir a l'Assistent d'Admissió a través de l'enllaç que trobareu en el menú Secretaria>
Admissió  de la  pàgina  web de  l'institut.  Aquest  enllaç  només estarà  actiu  durant  el  termini  de
presentació de sol·licituds.

!! No oblideu, una vegada complimentada la sol·licitud, punxar en “Confirmar” i “Descarregar
Sol·licitud ”per a imprimir la còpia que heu de portar a l’institut

CALENDARI

Publicació de vacants 21 de maig

Presentació de sol·licituds admissió i documentació al 
centre de 1a opció.

Del 21 al 30 de maig

Presentació del requisit acadèmic
Del 19 de juny al 3 de

juliol

Llistes provisionals admesos 11 de juliol

Reclamacions davant la direcció del centre Del 11 al 15 de juliol

Llistes definitives d'admesos 18 de juliol

Reclamacions davant Comissió Municipal Escolarització Del 18 al 22 de juliol 

Matrícula (al recollir el sobre de matricula s'indicarà el dia 
exacte de matriculació)

Del 19 al 26 de juliol

Matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o 
excedents

29 de juliol

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I CRITERIS D’ADMISSIÓ

-  Sol·licitud d’admissió.  (S’obté  a  través  de l’assistent  telemàtic  d’admissió  de  la  pàgina web de
Conselleria o del Centre).

- Fotocòpia DNI / NIE.

– Requisit  acadèmic  : Certificat  amb la  nota  mitja  obtinguda  en  Educació  Secundària  Obligatoria
(Annex XVII) o en un cicle formatiu. En el cas d’alumnat matriculat en centres públics durant el curs
2018/2019,  la  presentació  del  requisit  acadèmic  podrà  ser  gestionada  telemàticament  si  l’alumne
sol·licita l’enviament telemàtic del seu requisit.
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-  Criteri germans: El centre verificarà l’existència de germans durant el curs escolar 18/19 i la seua
continuïtat per al curs 19/20. En cas de cognoms no coincidents, s’acreditarà la relació per mitjà del llibre
de família, certificat del registre civil  o sentència per la qual s’adjudique la tutela… Aquest criteri de
germans al centre també és aplicable per a aquells sol·licitants que tinguen germans en els col·legis de
primària adscrits a l’IES Matilde Salvador

- Criteri domicili o lloc de treball d’un qualsevol dels pares o del tutor: Fotocòpia del DNI del pare,
la mare o el tutor, i d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.  Si hi ha discrepància
entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir certificat de residència expedit
per l’Ajuntament. Per la justificació del lloc de treball  (en cas de ser necessari),  els treballadors per
compte  d’altri  aportaran  certificat  de  l’empresa  en  què  acredite  suficientment  la  relació  laboral  i  el
domicili del centre de treball i els treballadors per compte propi ho acreditaran aportant la  declaració
censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empreses, professionals i retenidors (model 036 o 037)

-  Criteri  pares treballadors del  centre docent: Aquesta circumstància l’acreditarà la Direcció  del
centre. Aquest criteri de pares treballadors del centre també és aplicable per a aquells sol·licitants que els
pares  treballen al  col·legi  de  primària  adscrit  a  l’IES Matilde  Salvador  (aportarcertificació  del  centre
adscrit).

- Criteri renda de la unitat familiar: Emplenament per part dels membres que formen part de la unitat
familiar, de l’annex VI  i signatura dels membres majors de 16 anys.

-  Criteri discapacitat:  La discapacitat del alumnes, o dels germans, pares o tutors, s’acreditarà per
mitjà de la corresponent certificació o tarjeta acretitativa, emesa per la Conselleria competent en matèria
de benestar social.

- Criteri família nombrosa: S’acreditarà aportant el Títol Oficial de família nombrosa.

-  Criteri família monoparental: S’acreditarà aportant el títol de família monoparental expedit per la
Conselleria competent en matèria de familia

-  Acolliment familiar  o  residencial: S’acreditarà amb  resolució  administrativa  o judicial,  certificat
emés per la Conselleria competent en matèria de benestar social, en el qual es faça costar l’existència de
l’acolliment i l’entitat dels acollidors.

-  Víctima de violència de gènere,  terrorisme o desnonament:  Es justificarà aportant  resolució
judicial o administrativa en la què s’acredite aquesta circumstància.

- Esportista d’elit, d’alt nivell i d’alt rendiment:   Fotocòpia del BOE o DOCV   en què apareix el nom del
sol·licitant  o  certificat  d’esportista  d’alt  rendiment  emés  pel  Consell  Superior  d’Esports.  El  lloc
d’entrenament s’acreditarà amb certificat emés pel representant legal del club o federació.

Normativa, sol·licituds i assistent telemàtic en aquest enllaç

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 – 12005 Castelló de la Plana (Castelló)

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es – http://iesmatildesalvador.edu.gva.es

http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado/inicio

