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PROCÉS SOL·LICITUD, ADMISSIÓ I MATRÍCULA EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Presentació de sol·licituds i documentació 26 de maig al 3 de juny

Publicació llistes provisionals
ESO 5 de juliol

Batxillerat: 12 de juliol

Reclamacions per mitjans electrònics
ESO:  fins al 7 de juliol

Batxillerat: fins al 14 de juliol

Llistes definitives als centres
ESO:  18 de juliol

Batxillerat: 22 de juliol

Formalització de la matrícula telemàtica
ESO: 18 al 21de juliol

Batxillerat: 22 al 27de juliol

Formalització de la matrícula presencial 
(per a qui no dispose de mitjans electrònics)

ESO: 19 al 22 de juliol

Batxillerat: 25 al 28 de juliol

PEV: Programa d’ensenyament en
valencià

PIP: Programa d’incorporació
progressiva (oferta obligatòria en tots

els centres)
 Adreçat a estudiants valencianoparlants 

residents en territoris de predomini 
lingüístic valencià.

 S’utilitza el valencià com a llengua 
principal en el procés d’ensenyament-
aprenentatge.

 S’augmenta la competència lingüística en
valencià i s’assolix un bon domini del 
castellà.

 La llengua d’aprenentatge és el castellà, tret 
d’algunes àrees que són impartides en 
valencià.

 En l’Educació Primària s’imparteix en 
valencià, com a mínim, l’àrea de Coneixement
del Medi a partir de tercer.

 En l’Educació Secundària s’imparteixen en 
valencià, com a mínim, dues de les àrees no 
lingüístiques.

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).
2. Amb certificat de registre de la ciutadania de la Unió Europea del sol·licitant (pare,

mare, tutor legal).
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.
◦ DNIe (amb lector) i no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

https://portal.edu.gva.es/telematricula


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. 

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.

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».







Criteris d’admissió als centres educatius

Baremació
Als centres educatius serà admés tot l’alumnat sense altres limitacions que les
derivades dels  requisits  d’edat  i,  si  de cas,  de  les  condicions acadèmiques
exigides per a iniciar el nivell o curs a què es pot accedir. Només en el 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 següents:

CRITERIS PUNTS

Per cada germà  matriculat al centre 15

Un o ambdós 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 a
  multiplicar per 1,5 l’IPREM

2,5

* Superior al resultat de multiplicar per 1,5 i
   inferior o igual a 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

Expedient acadèmic per a batxiller (suma de la nota mitjana de les
qualificacions de l’ESO o del cicle formatiu de Grau Mitjà)

* IPREM: 7.519,59 € anuals per al curs 2022-2023



Educació Secundària

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria i
gratuïta que completa l’educació bàsica. Consta de quatre cursos acadèmics
que es realitzaran ordinàriament entre els 12 i els 16 anys.

Té com a finalitat:
 Aconseguir que l’alumnat adquirisca els elements bàsics de la cultura: 

humanístics, artístics, científics i tecnològics.
 Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i de treball.
 Preparar  per  a  la  incorporació  a  estudis  posteriors  i  per  a  la  seua

inserció laboral.
 Formar a tots/es per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida

com a ciutadans.
 Es podrà repetir un màxim de dos cursos i estar, en règim ordinari, fins

als divuit anys complits l’any en què acabe el curs.

Batxillerat

El Batxillerat forma part de l’Educació Secundària postobligatòria i, per tant, té
caràcter  voluntari.  Consta  de  dos  cursos  acadèmics  que  es  realitzen
ordinàriament entre els 16 i 18 anys. Es desenvolupa en modalitats diferents,
s’organitza de manera flexible i, si és el cas, en distintes vies.

Té com a finalitat:

 Proporcionar  als/a  les  estudiants  formació,  maduresa  intel·lectual  i
humana, coneixements i habilitats que els permeten desenvolupar les
funcions socials  i  incorporar-se  a  la  vida  activa  amb responsabilitat  i
competència.

 Oferir a l’alumnat una preparació especialitzada, d’acord amb les seues
perspectives  i  interessos  de  formació,  que  els  permeta  accedir  a
l’educació superior.

 Les  activitats  educatives  en  el  batxillerat  afavoriran  la  capacitat  de
l’alumnat per a aprendre per si mateix, per a treballar en equip i per a
aplicar els mètodes d’investigació apropiats.

 Els que cursen satisfactòriament el batxillerat en qualsevol de les seues
modalitats  rebran  el  títol  de  Batxiller,  que  tindrà  efectes  laborals  i
acadèmics.

Modalitats:

 Modalitat d’Arts:
1. Via d’Arts plàstiques, imatge i disseny
2. Via d’Arts escèniques, música i dansa

 Modalitat de Ciències i Tecnologia
 Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials



CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D’ALCOI

CENTRE OFERTA EDUCATIVA

IES PARE VITÒRIA
Av. d’Elx, 19    
Tel. 96 652 81 15

 ESO
 Batxillerat (diürn i nocturn)

- Ciències
- Tecnològic
- Humanitats
- Social

IES COTES BAIXES
Pol. I. Cotes Baixes s/n     
 Tel. 96 652 81 10

 ESO
 Batxillerat

- Humanitats
- Social
- Ciències
- Tecnològic / Industrial

IES ANDREU SEMPERE
C/ Isabel la Catòlica s/n    
Tel. 96 652 81 20

 ESO
 Batxillerat

- Artístic
- Ciències
- Tecnològic
- Humanitats
- Social

CENTRES EDUCATIUS CONCERTATS D’ALCOI

COL·LEGI SANT ROC
C/ Espronceda, 1              
Tel. 96 533 15 60

 ESO
 Batxillerat (Social, Ciències i Tecnològic)

COL·LEGI  SALESIANS JOAN XXIII
C/ Sant Joan Bosco, 37 
Tel. 96 533 26 40

 ESO

COL·LEGI SANT VICENT DE PAÜL
C/ La Miraculosa s/n         
Tel. 96 533 18 78

 ESO

COL·LEGI LA SALLE
C/ Barranc del Cint, 1       
Tel. 96 654 00 10

 ESO
 Batxillerat (Social, Ciències i Tecnològic)

COL·LEGI JOSEP ARNAUDA
C/ Pare Poveda, 1            
Tel. 96 533 03 58

 ESO

COL·LEGI ESCLAVES SCJ
C/ Arquebispe Doménech,1  
Tel. 96 552 06 16

 ESO

COL·LEGI LA PRESENTACIÓ 
(CARMELITES)
C/ Major, 22                     
Tel. 96 554 47 02

 ESO

COL·LEGI SANTA ANNA
C/ Isabel II, 2                    
Tel. 96 533 22 28

 ESO

C. SALESIANS  SANT VICENT FERRER
Plaça Mossén Josep, 1   
Tel. 96 554 08 66

 ESO




