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CALENDARI I PROCÉS ADMISSIÓ ALUMNAT INFANTIL I PRIMÀRIA Curs 2021-2022 
Sol·licitud de matrícula i canvis de centre docent 

 
TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Del 25 de maig al 2 de juny de manera telemàtica 

 
A.-TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ 
La sol·licitud d'admissió la presentarà el pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a de manera telemàtica i s'haurà d'accedir a la 
pàgina web de la Conselleria d'Educació www.telematrícula.es  per a emplenar el formulari electrònic segons l'ensenyament que 
corresponga. 
L'aplicació telemàtica per a Infantil i Primària s'obrirà des de les 9.00 h. del 25 de maig fins a les 23.59h. del 2 de juny 
 
A1.- OBTENCIÓ DE LA CLAU D'ADMISSIÓ: 
Es podrà sol·licitar a partir del 25 de maig 2021 i s'obtindrà prèvia identificació de la persona sol·licitant amb el certificat digital, 
cl@ve o amb les següents opcions: 

• Si disposa de DNI: Número DNI + Número suport (IDESP)+ data naixement  
• Si disposa de NIE, targeta estranger o permís residència: Núm. NIE+ número suport (IXESP)+ data naixement 
• Si disposa de certificat registre ciutadania UE: Núm. NIE+ núm. certificat precedit C+ data naixement 

Feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l'identificador i la contrasenya. 
 
La clau d'admissió haurà de ser conservada per a presentar possibles reclamacions i també per a consultar els resultats 
de l'adjudicació. 
 
A.2.- SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ: Formulari electrònic: 
Amb la clau d'accés es podrà accedir al formulari electrònic finestra “Procés d'Admissió” per a emplenar les DADES DE 
LA SOL·LICITUD que inclourà declaració responsable que substitueix a l'aportació documentació i autorització per a consulta 
dades renda familiar i/o renda d'inclusió. 
 
Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport o que no tinguen 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 
 
B.- CENTRES PÚBLICS EN ELS QUALS ES POT SOL·LICITAR LA MATRÍCULA: 
Tots els CEIPS tenen autoritzada la jornada contínua i per tant l'horari de classes és de 9.00 h. a 14.00 h. , excepte juny i 
setembre amb horari de 9.00 h. a 13.00 h.Tots ofereixen servei de menjador i activitats extra-escolars fins a les 17.00 h.  
 
Nom   Codi  Telefono  Mail     
CEIP GARGANES 03012232 966870780 03012232@gva.es 
CEIP LES ROTES 03011537 966870765 03011537@gva.es Possibilitat de sol·licitar “Escola matinera” 
CEIP BLANQUINAL: 03010880 966870755 03010880@gva.es Possibilitat de sol·licitar “Escola matinera” 
CEIP L’OLLA:  03002615 966816370 03002615@gva.es  
CEIP ALTEA LA VELLA 03009543 966870750 03009543@gva.es  
 
ESCOLA EDUCACIÓ INFANTIL 1r CICLE ( 0 a 3 anys) Mini-Mòn: 03020587 96 681 65 05 03020587@gva.es 
Matrícula des dels 4 mesos d'edat fins als 3 anys . Horari de 9 a 12.00 i de 15.00. a 17.00 h. excepte al juny i setembre que l'horari 
és de 9.00 h. a 13.00 h. Menjador i possible servei d'escola matinera. 
*Per a més informació consultar la pàgina web de cada centre docent ( novetats, possible vídeo virtual presentació instal·lacions,.)  
 
C- PUBLICACIÓ DE RESULTATS: 

 S'habilitarà en www.telematricula.es  apartat “Admissió Alumnat” un sistema individualitzat de consulta del resultat del 
procediment i puntuació obtinguda. 

 Sorteig de lletres de desempat: Les lletres que establiran l'ordre d'adjudicació de places en cas d'empat en la 
baremació, són EV per al primer cognom i ÑY per al segon  

 La publicació de llistats provisionals i definitius, estaran a la disposició dels interessats, en els taulons anuncis dels 
centres, i en tot cas, a través de la direcció del centre docent. 

 La formulació de reclamacions es realitzarà per mitjans electrònics accedint a l'aplicació informàtica mitjançant la “clau 
d'admissió”. El calendari és el següent: 

 Resultat provisional i consulta individual puntuació obtinguda   16 de juny 
 Presentació telemàtica reclamació:       16 al 18 de juny 
 Resultat definitiu i consulta individual puntuació obtinguda:    30 de juny 

 Presentació telemàtica reclamacions al resultat definitiu: un mes des de la publicació d'aquest resultat. 
 
Matrícula: De l'1 al 16 de JULIOL de manera presencial ( cita prèvia) en el centre docent on alumne/a està admès/a.  
 
IMPORTANT: 
L'alumnat que no formalitze la matrícula en el termini expressat, s'entendrà que RENÚNCIA a la plaça escolar- 
L'alumnat amb necessitats educatives especials haurà de dirigir-se al SPE A-05 Tfno 966816395. Plaça Furs 1 ALTEA. 

 
 


