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Altea 10 de maig 2021 
 
Estimada família: 
 
Com cada any des de la Regidoria d'Educació posem en marxa una campanya amb l'objectiu de facilitar a 
la ciutadania la informació necessària per a formalitzar la matrícula de l'alumnat en els diferents centres 
docents d'educació infantil i primària de la nostra localitat per al curs 2021-2022. 
 
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV 9079 la Resolució de 6 de maig 2020 
del Director General de centres docents per la qual es dicten les instruccions per a la realització del 
procés d'admissió per al curs 2021-2022. 
 
Aquest procediment és important, especialment per a les famílies amb fills i filles nascuts/des en 2021, 
2020 i 2019, de nova escolarització, així com els/les nascuts/des en 2018 que sol·liciten matricular-
se en infantil de 3 anys en els CEIPS d'Altea. Com ja coneixeran, en la nostra localitat disposem de 
l'Escola Infantil de primer cicle Mini-Món que acull alumnat de 0 a 3 anys i al seu torn el CEIP Blanquinal 
disposa d'una aula d'infantil de 2 anys. 
 
Com a pares d'un xiquet-a d'aquestes edats, vos adjunte full informatiu en la qual es detalla el calendari i 
procediment d'admissió, destacant com a aspectes més rellevants els següents: 
 

• El procediment d'admissió es tramitarà de manera telemàtica a través del portal 
www.telematricula.es  La clau d'admissió es podrà obtenir a partir del dia 25 de maig 
2021 i tenen fins al 2 de juny per a presentar telemàticament les seues sol·licituds 

 
• Amb la clau d'admissió es podrà accedir al formulari electrònic de la finestra 'Procés 

d'admissió' en què, pas a pas, caldrà emplenar les dades de sol·licitud de centres educatius 
ordenats de manera preferent. S'aconsella revisar que totes les dades són correctes, que 
s'han marcat les caselles corresponents i que s'ha sol·licitat el nivell adequat a l'edat del seu 
fill/a. 

 
• Les persones sol·licitants que únicament disposem de passaport o que tinguen de la 

possibilitat d'accés a mitjans electrònics, podran acudir al centre en el que sol·liciten plaça 
com a primera opció, on s'habilitarà un punt d'atenció als usuaris, havent de sol·licitar cita 
prèvia per a realitzar aquest tràmit 

 
• Se substitueix l'aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades 

en el moment de formular la sol·licitud, per una declaració responsable, sense perjudici de la 
seva posterior acreditació i comprovació en el moment de formalitzar la matrícula. La 
falsedat en les dades declarades donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, escolaritzant a 
l'alumne/a en algun dels centres on quedin vacants, una vegada finalitzat el procés 
d'admissió. 

 
Novetats a tenir en compte: 

• En el cas d'Infantil i Primària, a diferència de l'any passat, amb una única clau d'admissió les 
famílies podran sol·licitar tantes places com fills i filles vulguin matricular.  

• En l'admissió escolar del curs 2021-2022 l'alumnat nascut de part múltiple, si la família així 
ho desitja, tindrà assegurada la plaça en el mateix centre educatiu. 

 
Podran trobar més informació en la pàgina web de la Conselleria Educació, icona admissió alumnat 
www.ceice.gva.es  o en pàgina web Ajuntament d'Altea www.altea.es  en l'apartat regidoria educació. 
 
Posant-me a la seua disposició per a aclarir-los els aspectes que puguen precisar, rebeu una cordial 
salutació, 
 
Atentament, 
 
 

VICENTA PEREZ BARBER 
Regidora d’Educació 
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