
CALENDARI   D’ADMISSIÓ -  BAT -  CURS 2022/23 
PROCÉS DATA ACLARIMENTS 

Publicació de vacants 25 de maig En els taulers d’anuncis, en la web del centre i en www.telematricula.es 

Presentació de sol·licituds 
via telemàtica 

Des de les 9:00 del 26 
de maig fins les 23:59 
del 3 de juny 

En l’enllaç: Telematricula 
Cal guardar les dades d’USUARI i CONTRASENYA, serà imprescindible per a presentar les 
al·legacions a les llistes provisionals i definitives 

Presentació del requisit 
acadèmic (RA) 

Fins al 4 de juliol L’alumnat següent haurà d’aportar al centre de 1a opció el requisit acadèmic. És l’alumnat que: 

- Sol·licita plaça per a 2n BAT 

- Sol·licita plaça per a 1r BAT i durant el curs 21/22 no ha finalitzat un cicle de FPGM o no ha 

estat matriculat en 4rt d’ESO 

- No ha estat matriculat durant el curs 21/22 en centres públics de la Com. Valenciana 

Llistes provisionals 
admesos 

12 de juliol Les persones participants en el procés rebran la comunicació del resultat a través de l’adreça de 
correu electrònic que hagen indicat en la sol·licitud d’admissió. 
També podran conéixer el resultat a través de la “Secretaria Digital”, a la qual s’accedeix des de  
www.telematricula.es 

Reclamacions a les llistes 
provisionals 

Fins les 23:59 del 14 

de juliol 
Sols de forma TELEMÀTICA en l’enllaç http://www.telematricula.es  utilitzant la “clau 

d’admissió” assignada. 

Llistes definitives 
d’admesos 

22 de juliol Les persones participants en el procés rebran la comunicació del resultat a través de l’adreça de 
correu electrònic que hagen indicat en la sol·licitud. 
També podran conéixer el resultat a través de la “Secretaria Digital”, des de www.telematricula.es 

Reclamacions davant la 
Comissió Municipal 
d’Escolarització 

Del 22 de juliol al 26 

de juliol 
Sols de forma TELEMÀTICA en l’enllaç www.telematricula.es utilitzant la “clau d’admissió” 

assignada. La Comissió Municipal d’Escolarització resoldrà i contestarà de manera 

individualitzada: fins el 29 de juliol 

Matrícula telemàtica Del 22 al 27 de juliol L’omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia a la plaça escolar adjudicada 

Matrícula presencial Del 25 al 28 de juliol L’omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia a la plaça escolar adjudicada 
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