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Procés d’admissió Infantil i Primària 

 
 

Presentació de sol·licituds i documentació 
Del 26 abril, a les 9 h, 

al 4 de maig, a les 23.59 h 

Publicació de les llistes provisionals 19 de maig 

Presentació telemàtica de reclamacions als 
llistats provisionals 

Fins al 23 de maig 

Publicació de les llistats definitius 3 de juny 

Presentació telemàtica de reclamacions als 
llistats definitius 

Del 3 al 7 de juny en 
centres públics. 

Del 3 de juny al 3 de juliol 
en centres concertats 

Formalització de la matrícula telemàtica Del 3 al 21 de juny 
Formalització de la matrícula presencial 
(per a qui no dispose de mitjans electrònics) Del 22 de juny al 6 juliol 

 

 
–Els centres no poden percebre cap quantitat en concepte de preinscripció, per 
reserva de plaça o per altres conceptes, i no es pot tenir plaça reservada. 
 
PROCÉS DE SOL·LICITUD DE PLAÇA 
 

Es podrà presentar únicament de manera telemàtica al web de la Conselleria 
d’Educació: https://portal.edu.gva.es/telematricula 
 
Les persones sol·licitants que no tinguen possibilitat d’accés a mitjans electrònics, 
hauran d’acudir al centre en què sol·licite plaça com a primera opció, habilitat com a 
punt d’atenció als usuaris. 
 
 

S’ha d’obtenir la clau d’admissió per a verificar la identitat de la persona sol·licitant. 
Aquesta clau es compon d’un identificador personal i una contrasenya. 
La clau es pot obtenir: 

1. Amb el DNI/NIE del sol·licitant (pare, mare, tutor legal). 
• Número DNI/NIE 
• Número suport 
• Data naixement 

2. Amb Certificat de Registre de la Ciutadania de la Unió Europea del sol·licitant 
(pare, mare, tutor legal). 
• NIE 
• Número del certificat precedit per la lletra C 
• Data naixement 

3. Altres mitjans electrònics: 
◦ Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 

de la Generalitat (ACCV). 
◦ Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve. 
◦ eDNI (amb lector) 

4. Les persones sol·licitants de nacionalitat estrangera que únicament disposen de 
passaport o un altre document diferent al NIE, hauran d’acudir al centre en què 
sol·liciten plaça. 

 
És preceptiu que la persona sol·licitant tinga una adreça de correu electrònic per a rebre 
la clau i poder realitzar la sol·licitud d’admissió. 
 
Una vegada obtinguda la clau d’admissió es completarà el model de sol·licitud. 
 

 



COM EMPLENAR LA SOL·LICITUD? 
 

• S’han d’emplenar totes les dades que se sol·liciten 
• Es marcarà la casella d’autorització a l’Administració Educativa per a l’obtenció 

de les dades corresponents a la renda familiar, a través de l’Agència Tributària, 
i l’autorització de consulta en cas de ser beneficiari de la Renda Valenciana d’Inclusió i 
identificar a tots els membres de la unitat familiar. 

• Es realitzarà una única sol·licitud en la qual es poden sol·licitar fins a 10 centres 
per ordre de preferència. 

• Cal indicar una adreça de correu electrònic. 
 
 
No s’ha d’adjuntar cap documentació que acredite les circumstàncies al·legades en 
la sol·licitud. En aquesta s’inclourà una declaració responsable de les circumstàncies 
al·legades. 
 
La falsedat de les dades declarades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i 
s’escolaritzarà  l’alumne/a al centre en què queden vacants, una vegada finalitzat el 
procés d’admissió. 
 
 
 

Normativa 
 
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la 
qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats 
concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació 
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 
2022-2023. [2022/2679] . 
  
DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de 
març (DOGV 30 de març), i pel Decret 39/2020, de 20 de març (DOGV 8 d’abril), que 
regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen 
ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) i Batxillerat, d’ara endavant Decret 40/2016. Modificat pels Decrets 35/2020 i 
21/2022. 
 
ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
modificada per l’O5/2020, de 13 de març (DOGV 1 d’abril), per la qual es regula el 
procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics 
de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, 
Educació Primària, ESO i Batxillerat, d’ara endavant Ordre 7/2016. Modificada per les 
Ordres 5/2020 i 14/2022. 
 
LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021 (DOGV 31.12.2020), 
que estableix en la seua disposició addicional tercera les mesures extraordinàries i 
específiques que s’han de tenir en compte en el procediment d’admissió de l’alumnat i 
inici de curs 2022-2023, d’ara endavant Llei 3/2020. 
Les persones interessades podran consultar aquesta normativa en la seu electrònica o 
pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, apartat «Admissió d’alumnat». 

 

Cada centre educatiu publica les seues vacants, però es podrà obtenir tota la 
informació en: http://www.ceice.gva.es/, en la icona «Admissió d’alumnat» 
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Baremació 
 
En cas que no hi haja al centre prou places per a atendre totes les sol·licituds 
d’ingrés, l’admissió de l’alumnat es regirà pels criteris de puntuació següents: 
 

CRITERIS PUNTS 

* Per cada germà matriculat al centre 15 

Un o els dos pares o tutors treballen al centre 5 

Proximitat del 
domicili o lloc 
de treball  d’un 
dels pares o 
tutor 

A l’àrea d’influència 10 

A les àrees limítrofes a la zona d’influència 5 

Renda anual 
per càpita 

** Igual o inferior a la meitat de l’IPREM 3,5 

** Superior a la meitat de l’IPREM 3 

** Superior a l’IPREM i inferior o igual al 
   multiplicar per 1,5 l’IPREM 

2,5 

** Superior al resultat de multiplicar per 1,5 i 
   inferior o igual al multiplicar l’IPREM per 2 

2 

Membre de la unitat familiar beneficiari de la Renda 
Valenciana d’Inclusió (RVI) 

4 

Discapacitat de 
l’alumne 

Igual o superior al 65% 7 

Del 33% al 64% 4 

Discapacitat 
dels pares o 
germans 

Igual o superior al 65% 5 

Del 33% al 64% 3 

 
Família 
nombrosa 
 

Especial > 3 fills 5 

General = 3 fills 3 

Família 
monoparental 

Especial 5 

General 3 

 
*També en el cas de germans-es que s’incorporen per 1a vegada a centres de la 
Comunitat Valenciana o canvien de localitat de residència (Educació Infantil i Primària). 
 
** IPREM: 7.519,59€  anuals per al curs 2022-2023 
 



 
Centres Educatius 

 

CENTRES PÚBLICS MUNICIPALS CENTRES CONCERTATS 

INFANTIL 0-2 ANYS 
 

EIMA ZONA NORD 
(PPEV) 
C/ General Prieto, 16 
Tel. 96 533 51 65 
 
EIMA BATOI 
(PPEV) 
C/ Serrella, 23 
Tel. 96 533 49 07 
 
EIMA JESUSET DEL MIRACLE 
(PPEV) 
Plaça de la Concòrdia, 1 
Tel. 96 533 01 68 

INFANTIL 3-5 ANYS I PRIMÀRIA 
 

COL·LEGI JOSEP ARNAUDA 
C/ Pare Poveda, 1 
Tel. 96 533 03 58 
 
COL·LEGI  ESCLAVAS SCJ 
***Jornada contínua 

C/ Arquebispe Doménech, 19 
Tel. 96 552 06 16 
 
COL·LEGI SALESIÀ JOAN XXIII 
C/ Sant Joan Bosco, 37 
Tel. 96 533 26 40 
 
COL·LEGI LA PRESENTACIÓ 
***Jornada contínua 

C/ Major, 22 
Tel. 96 554 47 02 
 
COL·LEGI SANTA ANNA 
***Jornada contínua 

C/ Isabel II, 2 
Tel. 96 533 22 28 
 
COL·LEGI SALESIÀ SANT VICENT 
FERRER 
Plaça Mossén Josep, 1 
Tel. 96 554 08 66     
 
COL·LEGI SANT VICENT DE PAÜL 
C/ La Miraculosa, s/n 
Tel. 96 533 18 78 
 
COL·LEGI LA SALLE 
C/ Barranc del Cint, 1 
Tel. 96 654 00 10 
 
COL·LEGI SANT ROC 
C/ Espronceda, 1 
Tel. 96 533 15 60 

 

PÚBLICS DE LA CONSELLERIA 

INFANTIL 1-2 ANYS 
 

ESCOLA INFANTIL EL PARTIDOR 
(PPEV) 
C/ Sant Nicolau, 183 
Tel. 96 652 75 85 
 

INFANTIL 2-5 ANYS I PRIMÀRIA 
CEIP EL ROMERAL 
***Jornada contínua 

C/ Mestre J. Ribera Montes, 10 
Tel. 96 652 78 20 
 
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ 
***Jornada contínua 

C/ Santa Teresa de Jornet, 2 
Tel. 96 652 75 65 
 
CEIP HORTA MAJOR 
***Jornada contínua 

C/ Isabel la Catòlica, s/n 
Tel. 96 652 75 70 

 
INFANTIL 3-5 ANYS I PRIMÀRIA 

 
CEIP SANT VICENT 
***Jornada contínua 

C/ Sant Vicent, 50 
Tel. 96 652 78 25 

 
EDUCACIÓ ESPECIAL 

COL·LEGI D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
TOMÀS LLÀCER 
C/ Periódico Ciudad, 4 
Tel. 96 652 78 30 

 
 
 



 
CENTRES  HOMOLOGATS 

que no es regeixen per la normativa ni pels terminis del procés d’admissió de 
l’alumnat 
INFANTIL 0-3 ANYS INFANTIL 1-2 ANYS 

ESCOLA INFANTIL SOL SOLET 
C/ Verge dels Lliris, 34 
Tel. 96 633 89 27 
 
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL VERGE 
DELS LLIRIS 
C/ El Camí,22 
Tel.601 06 70 99 
 
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL 
GARABATOS NATURA 
C/ Escultor Peresejo,7 
Tel.96 652 60 82 
 
 

COL·LEGI SANTA ANNA 
C/ Isabel II, 2 
Tel. 96 533 22 28 
 
 
COL·LEGI SANT VICENT DE PAÜL 
C/ La Miraculosa, s/n 
Tel. 96 533 18 78 
 
 
COL·LEGI JOSEP ARNAUDA 
(Infantil 2 anys) 

C/ Pare Poveda, 1 
Tel. 96 533 03 58 

INFANTIL 1-2 ANYS 

ESCOLA INFANTIL EL SALVADOR 
C/ Entença, 78 
Tel. 96 533 68 67 

 
 
ESCOLA INFANTIL CHIQUITOS 
C/ Sabadell, 20 
Tel. 96 633 26 50 
 

 
 

Informació: Departament d’Educació
C/ Major, 10 - 1r (03801-Alcoi)

Tel.: 96 553 71 40
http://www.alcoi.org/educacio


