
 
 

L’Alcúdia, 25 de maig de 2020 

 
 
Estimats pares i mares: 
 

És un plaer dirigir-nos a vosaltres, pares i mares de xiquets i xiquetes que enguany inicien la 

seua escolarització, per informar-vos del període durant el qual heu de presentar la sol·licitud de 

matrícula i també per il·lusionar-vos de cara a la nova etapa que ara comença per al vostre fill o 

filla. 

La particular situació derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha provocat que enguany 

haja variat substancialment el procediment d’admissió. El procés de presentació de sol·licituds per 

al proper curs escolar 2020-2021 s’iniciarà el pròxim dia 8 de juny i finalitza el dia 16 del mateix 

mes. Aquest període és el mateix per a tots els centres educatius de l’Alcúdia. 

Els tràmits s’han de realitzar telemàticament, a través del formulari que haureu 

d’emplenar en la web de la Conselleria d’Educació (portal.edu.gva.es/telematricula/) on trobareu 

també totes les instruccions. Per identificar-vos no és necessari el certificat digital, encara que 

possiblement vos siga més fàcil la gestió si el teniu. 

En cas que no disposeu de recursos informàtics o tingueu algun problema tècnic, teniu 

l’opció d’adreçar-se al centre que hagueu triat en primera opció, on vos assessoraran i en últim 

extrem podran realitzar-vos el tràmit. 

Tota la informació actualitzada sobre el procediment d’admissió la tindreu a les pàgines 

web dels centres. En la banda de darrere d’este escrit teniu l’adreça de cadascun. 

El procés d’admissió es regeix pels criteris que estableix la Conselleria d’Educació, respecte 

dels quals ni l’Ajuntament ni els directors ni les directores dels centres tenim cap capacitat de 

modificació. Darrere d’aquest full trobareu un resum de la normativa vigent. 

El dret a l’educació és un dels principis i pilars bàsics de la nostra societat. Un dret i un 

deure que tenim de cara als nostres fills i que ens procurarà en el futur una societat més preparada, 

més culta, més capaç i, en definitiva, més lliure. Enguany, dins del Pla Local de Mesures 

Extraordinàries per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia, l’Ajuntament anem a 

augmentarles ajudesper a l’adquisició dels materials necessaris a l'alumnat d'Infantil. Vos donarem 

tots els detalls quan comence el curs escolar. 

Amb el desig d’ànim davant l’apassionant món que comença per als vostres fills i filles, 

aprofitem per saludar-vos molt cordialment. 

 
 

 

Andreu Salom 

Alcalde de l’Alcúdia 

 

 

Rosa Martínez 

Regidora d’Educació 

 

portal.edu.gva.es/telematricula/


Matrícula de l’alumnat en els centres docents no universitaris 
per al curs 2020-2021 

 

 
 

• PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

− Admissió d’alumnes infantil i primària: del 8 
al 16 de juny. 

− Admissió d’alumnes ESO, Batxillerat, FP 
bàsica i Cicles Formatius: del 17 al 25 de 
juny. 

− Sol·licitud en la web de la Conselleria 
d’Educació: http://www.ceice.gva.es/es 

 

• MATRÍCULA 
(Resolució 21/5/20, DOGV 25/5/20). 

− Llistes provisionals infantil i primària, 1 de 
juliol. Resta nivells, 15 juliol. 

− Llistes definitives infantil i primària, 10 de 
juliol. Resta nivells, 27 juliol. 

− Matrícula infantil i primària, 13 a 28 de 
juliol. Resta de nivells, 28 a 31 juliol i 2 
setembre. 

− Adscripció alumnat primària a centres ESO, 
26 juny a 10 juliol. 

 

• CRITERIS D’ADMISSIÓ DELS ALUMNES 
(Resolució15/5/20, publicada en el DOGV 
19/5/20, de la Conselleria d’Educació i correcció 
d’errades DOGV 20/5/20). 
 L’admissió de l’alumnat en els centres 
docents públics i privats concertats, quan no 
existisquen places suficients per a atendre totes 
les sol·licituds d’ingrés, es resoldrà segons es 
regula en els esmentats decrets, atorgant als 
alumnes punts d’acord amb els següent barem:  

1 i 2. GERMANS, PARE O MARE TREBALLA-
DOR/A DEL CENTRE 

− Per cada germà en el centre: 15 punts. 

− Pare o mare treballador/a del centre 
docent: 5 punts. 

3. DOMICILI 

− Àrea d’influència (resident a l’Alcúdia): 10 
punts. 

− Àrea limítrofa: 5 punts. 

4. RENDA 

− Beneficiaris renda valenciana d’inclusió, 4 
punts. 

− Renda inferior o igual a ½ IPREM, 3,5 punts. 

− Renda entre ½ IPREMi IPREM, 3 punts. 

− Renda entre IPREM i 1,5 IPREM, 2,5 punts. 

− Renda entre 1,5 IPREM i  2 IPREM, 2 punts. 

5. DISCAPACITAT 
Discapacitat de l’alumne: 

− > 65%: 7 punts. 

− del 33 al 64%: 4 punts. 
Discapacitat dels pares/germans de l’alumne: 

− > 65%: 5 punts. 

− del 33 al 65% : 3 punts. 

6. FAMÍLIA NOMBROSA o MONOPARENTAL (no 
acumulable): 

− General: 3 punts. 

− Especial: 5 punts. 
 

• TELEFONS DELS CENTRES 

− CEIP BATALLAR: 96 298 00 95. 

− CEIP HERETATS: 96 298 01 00 

− CEIP LES COMES:962980105. 

− C. SANT ANDREU:962540282. 

− IES ÈVOLS: 962980135. 
 

• CORREU-Ei PÀGINES WEB. 

− CEIP BATALLAR: 46016488@gva.es 
http://mestreacasa.gva.es/web/batallar 

− CEIP HERETATS: 46016491@gva.es 
http://mestres.casa.gva.es/web/heretats 

− CEIP LES COMES:46000811@gva.es 
http://mestreacasa.gva.es/web/lescomes 

− C. SANT ANDREU: 
secretaria@colegiosanandres.es 
http://www.colegiosanandres.es 

− IES ELS ÈVOLS:46021320@gva.es 
http://mestreacasa.gva.es/web/4602132000 

 

• HORARIS DE SECRETARIA 
(Informació telefònica). 

− CEIP BATALLAR: 9.00-13.00. 

− CEIP HERETATS: 9.30-12.30. 

− CEIP LES COMES: 9.00-13.00. 

− C. SANT ANDREU: 9.30-13.00. 

− IES ÈVOLS: 9.00-13.00. 

 
 
 

La present informació té exclusivament carácter informatiu. Tots els centres educatius de l’Alcúdia 
publicaran la normativa vigent als taulers d’anuncis i a les seues respectives pàgines web. 
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