REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

CALENDARI I PROCEDIMENT D' ADMISSIÓ ALUMNAT INFANTIL I PRIMÀRIA
Curs 2017-2018
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 22 al 29 maig
En el CENTRE ESCOLAR triat en 1ª opció.
A.- DOCUMENTACIÓ
IMPRÉS DE SOL.LICITUD: Cada sol.licitant presentarà una única sol·licitud utilitzant el model oficial.
Les sol·licituds estaran disponibles en els centres educatius i també en l'apartat d'admissió de l'alumnat
de la web de la Conselleria d'Educació http://www.ceice.gva.es, on les famílies podran omplir les
sol·licituds de forma telemàtica. Una vegada omplides les sol·licituds s'imprimiran i es presentaran en el
centre educatiu triat en primera opció, conjuntament amb la documentació que acredite les circumstàncies
al·legades.
•
FOTOCÒPIA del DNI/NIF/NIE/Passaport del pare i mare o tutors legals.
•
FOTOCÒPIA del LLIBRE DE FAMÍLIA
•
FOTOCÒPIA del DNI/NIF/NIE de l'alumne/a (si el té)
•
ACREDITACIÓ DEL DOMICILI FAMILIAR
S'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare/mare o tutors i un rebut recent d'aigua, llum,
telèfon o contracte de lloguer. Si no coincidixen els domicilis d'ambdós documents, es podrà requerir un
certificat col·lectiu d'empadronament expedit per l'Ajuntament
Si s'al·lega domicili laboral, s'aportarà CERTIFICAT EMPRESA.
DOCUMENTACIÓ opcional ( en el cas d'al·legar alguna circumstància específica).
Comprovació de la Renta per l'AEAT:
S'omplirà annex VI.
Discapacitat:
S'aportarà la certificació o targeta acreditativa
Família nombrosa:
Fotocòpia títol oficial o carnet de família nombrosa
Família monoparental
Fotocòpia títol oficial o carnet família mono parental.
B.- CRITERIS DE BAREMACIÓ.
1.- GERMANS:
Per cada germà matriculat en el centre……………………………………..15 punts
2.- PARE O MARE treballador/a del centre ……………………………. 5 punts.
3.- DOMICILI:
Àrea d'influència: ……………………………………………………………..10 punts.
(3 zones: Altea, Altea la Vella i L’Olla)
Àrea limítrofa........................................................................................ 5 punts
4.- RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR:
Si és igual o inferior a 2 vegades IPREM……………………………….. 2 punts.
5.- DISCAPACITAT :
De l'alumne/a :Del 33 al 64%: ……………………………………… 4 punts
Igual o superior al 65%
7 punts
Dels pares o germans. Del 33 al 64%:…………………………….. 3 punts
Igual o superior al 65%
5 punts
6.- FAMÍLIA NOMBROSA:
General: ……………………………………………………………………
3 punts.
Especial:
5 punts
7.- FAMÍLIA MONOPARENTAL.
General: ……………………………………………………….
3 punts.
Especial:
5 punts
C.- CALENDARI ADMISSIÓ alumnat educació infantil i primària

Presentació sol·licituds admissió en els centres de primera opció: Del 22 al 29 maig
•
•
•
•

Publicació de LLISTES PROVISIONALS d'admesos
Reclamacions davant de la direcció centres escolars:
Publicació en els centres de les LLISTES DEFINITIVES d'admesos
Al·legacions davant de la comissió municipal d'escolarització:

Matrícula:

8 juny
8 al 12 de juny
20 de juny.
20-21 juny

Del 20 al 29 de juny

IMPORTANT:
L'alumnat que no haja fixat la matrícula en el termini expressat, s’entendrà que renuncia a la plaça
escolar.
Per a la formalització de la matrícula es consultarà en el centre escolar la documentació que s'haurà
d'aportar( Informe salut escolar, etc....).
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