
DADES SOBRE L'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT 
 

Les normes bàsiques per a la matriculació, en els centres educatius públics i concertats  i el 
procediment de sol·licitud de plaça està regulat per normes estrictes: 

 
a) Cada sol·licitant ha de presentar una ÚNICA sol·licitud. La DUPLICITAT DE SOL·LICITUDS 
comporta l'oportuna exclusió i l'escolarització d'ofici. 
 
b) En l'admissió no es pot establir cap discriminació, ni fer proves o exàmens, ni cobrar-se cap 
quantitat en concepte de matrícula, ni imposar aportacions a fundacions o associacions. 
 
c) A l’imprès de sol·licitud s'ha d'indicar, en els espais destinats per a això, el nom dels centres o 
opcions elegides pels pares/mares o tutors, per orde de preferència.  
 
d) En general la puntuació obtinguda determinarà l’orde en l’assignació de les places vacants. El 
procediment informàtic adjudicarà les places en concurrència, d’acord amb la baremació realitzada 
pel programa informàtic ITACA i els llistarà atenent l’orde de preferència que hagen demandat els 
sol·licitants. Si no s’obté plaça en la primera opció, se li n’adjudicarà en els centres sol·licitats en 
segona i successives opcions.  
 
Vist que diverses famílies poden sol·licitar una mateixa plaça escolar, sempre té més prioritat 
ordinària la puntuació obtinguda després d'aplicar el barem que l'orde de preferència de 
centres educatius expressat per les famílies. Posem un exemple. Havent una vacant al centre 
educatiu X sol·licitada per dues famílies, aconseguirà la plaça la família que tinga 10 punts de 
barem, encara que haja triat el centre X com a tercera opció; que no la família que reunix 8 
punts, a pesar d’haver decidit el centre X com a primera opció. 
 
e) Si el vostre fill/a és exclòs i trobeu que no s'ha aplicat bé el barem, consulteu l'assumpte en el 
col·legi. Hi ha un termini de reclamació. 
 
f) És possible la reserva de places per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu o 
Necessitats Educatives Especials. Per a optar a eixes places resulta imprescindible disposar abans 
d'un informe emès per l'òrgan competent. 
 

En els col·legis privats sense concert educatiu sol haver-hi una única fase: sol·licitud de 
plaça i matriculació al mateix temps. El titular decidix les normes d'admissió. 
 
 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR 
 
a) L’alumnat que accedix als nivells I/2, I/3, 1º E.P., 1º E.S.O., 1º Batxiller. ja no ha de presentar 

l’Informe de Salut de l’Escolar. No obstant això, les persones progenitores o tutores tindran la 
responsabilitat d’informar el centre educatiu en els casos en què la persona menor puga requerir 
una intervenció urgent en l’horari escolar, presente malalties que conlleven modificacions en la 
dieta o problemes de salut que requerisquen una adaptació curricular. En este caso, lliuraran 
còpia de l’informe emès pel Centre d’Atenció Primària. 

 
b) L’alumnat que s’incorpore per primera vegada a centres de la Comunitat Valenciana o que 

procedisca de centres NO sostinguts amb fons públics ha d’aportar fotocòpia de tots els fulls 
escrits del Llibre de Família, si no se’n té, pot  presentar el certificat d’inscripció de 
naixement lliurat pel Registre Civil.  

 
L’alumnat que es trasllade entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics 
no necessita aportar esa documentació. Es traslladarà d’ofici mitjançant l’aplicació informàtica 
entre centres. 

 
c) 4 fotografies del menor de grandària de carnet, amb el nom i cognoms de l'alumne escrits 
darrere.  



 
d) Sobre postal amb el domicili escrit i franquejat amb segell (quan el demane el centre). 
 
e) Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o uns altres documents d'identitat del pare/mare o 
tutors.  
 
f) Un rebut recent de llum, aigua, telèfon o, si es presenta contracte de lloguer, cal aportar el depòsit 
de fiança (mod. 805 o 806). 
 
 Si l'elecció de centre es fera per domicili laboral, cal presentar certificació del lloc de treball o 
document equivalent que indique la relació laboral i l'adreça laboral. Posat cas que es tracte de 
treballadors pel seu compte propi, ho acreditaran per mitjà d’aportar la declaració censal d'alta, 
modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retinidors (Mod. 036 o 037).  
(Vegeu: Acreditació del criteri domicili) 
 

g) Quan es tracte  d’alumnat procedent de altres centres de la Comunitat sostinguts amb fons 
públics NO presentaran, en el moment de matricular-se, la certificació de baixa del centre 
anterior amb expressió de la seua situació acadèmica. Es traslladarà d’ofici mitjançant 
l’aplicació informàtica entre centres. 

 Sí la presentaran l’alumnat que procedisca de centres NO sostinguts amb fons 
públics, o que se incorpore per primera vegada a centres de la Comunitat Valenciana. 

 
_______________________________ 

 
En l’actualitat l’orde superior de preferència d’accés als centres és el següent: 
 

 •Alumnat del mateix centre escolar. 
•Alumnat de centres adscrits. 
•Alumnat que haja de canviar de residencia per víctima de violència de gènere o de 

terrorisme. 
•Alumnat en acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció. 
•Alumnat que haja de canviar de residència, per desnonament familiar sempre que el fet 

causant s'haja produït l'any que sol·licita els dits canvis. 
•Alumnat esportista, personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit, d’alt nivell, i el 

d’alt rendiment tindrà preferència per a accedir al centre situat en la zona d’influència del lloc on 
realitze l’entrenament. 
 
La Conselleria d’Educació podrà determinar els instituts en els quals tindran prioritat en l’admissió de 
l’alumnat dos col·lectius d’estudiants: 
 

a) Els que cursen simultàniament ensenyaments d’Educació Secundària i ensenyaments 
reglats de Música i Dansa. 

b) Els que cursen ensenyaments d’Educació Secundària i siguen esportistes, personal tècnic, 
entrenador, arbitral i jutge d’elit, d’alt nivell i d’alt rendiment. 

 

 
 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

PER JUSTIFICAR ELS CRITERIS VALORABLES A EFECTE DE PRIORITATS 
 

 Alumnat que haja de canviar de residència per violència de gènere, de terrorisme o 
desnonament. 

 
Es justificarà amb aportació de la resolució judicial o administrativa que acredite esta circumstància. 
 
 Alumnat en acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció. 
 



S’acreditarà amb aportació de la resolució judicial o administrativa per la qual s’haja formalitzat un 
certificat emès per la Conselleria de Benestar Social, en la qual resolució es faça constar l’existència 
de l‘acolliment familiar o de la guarda amb finalitat d’adopció, i l’entitat dels acollidors. 
 
 Alumnat esportista, personal tècnic, entrenador, arbitral y jutge d’elit, d’alt nivell, i el d’alt 

rendiment. 
 

Esta condició s’acreditarà amb aportació de fotocòpia del Butlletí Oficial de l’Estat o del Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana, document en el qual figure el reconeixement com a tal, o certificat 
d’esportista d’alt rendiment emès pel Consell Superior d’Esports. El lloc de rendiment s’acreditarà 
amb certificat emès pel representant legal del club o federació. 
 
Una vegada aplicades les prioritats superiors, l’admissió de l’alumnat quan no existisquen en 
els centres prou places per a atendre totes les sol·licituds d’ingrés; es regirà pels criteris 
ordinaris següents: 

 

BAREMACIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

PER JUSTIFICAR ELS CRITERIS VALORABLES A EFECTE DE PUNTUACIÓ 
 
No és requisit indispensable aportar la documentació sobre criteris, però, si no es presenta i hi ha 
més sol·licituds que vacants ofertades; la petició que no acredite puntuació del barem pot quedar-se 
sense opció a ocupar plaça en el centre elegit en primer lloc. 
 

Germans matriculats al centre 
 

Per cada germà matriculat        15 punts 

Pare o Mare treballador/a del centre  5 punts 
docent  

Proximitat del domicili / lloc de treball 
 

Àrea influència      10 punts 
                                   Àrea  limítrofe         5 punts 

Renda anual familiar La condició de persona destinatària de la  
Renda Valenciana d’Inclusió (RVI)           4 punts 

 Renda anual per càpita igual o inferior a la 
meitat de l’IPREM:                               3,5 punts 

 

Renda anual per càpita superior a la meitat de 
l’IPREM i inferior o igual a l’IPREM:       3 punts 

 

Renda anual per càpita superior a l’IPREM i 
inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM 
per 1,5:                                                2,5 punts 

 

Renda anual per càpita superior al resultat de 
multiplicar l’IPREM per1,5 i inferior o igual al 
resultat de multiplicar l’IPREM per 2:  

    2 punts 

Renda anual familiar sense ser beneficiària de 
la RVI 

 
Les rendes anuals de la unitat familiar es 
valoraran d’acord amb l’Indicador Públic de 
Renda a Efectes Múltiples (IPREM) 
corresponent a 14 pagues, assignant la 
puntuació següent: 
 
Per a  l’admissió al curs 2022/2023, l‘IPREM 
queda fixat en 7.519,59 € anuals. 

La informació de caràcter tributari que és necessària per a obtindre les condicions econòmiques 
de la unitat familiar serà subministrada directament a l’Agència Tributària (AEAT). Les dites 
condicions econòmiques es podran obtindre de forma prèvia a la sol·licitud d’admissió sempre 
que les persones interessades autoritzen expressament esta consulta. 

Condició família nombrosa Categoria general     3 punts 
        Categoria especial   5 punts 

Discapacitat de l’alumne/a Del 33% al  64%   4 punts 
igual o superior al 65%     7 punts 

Discapacitat dels pares/mares o germans Del 33% al 64%        3 punts 
igual o superior al 65%     5 punts 

Família monoparental (Acumulable a la de 
família nombrosa) 

Categoria general  3 punts 
Categoria especial   5 punts 

Expedient acadèmic batxillerat S’agrega la nota obtinguda en l’ESO o en el 
cicle formatiu de grau mitjà. 



 Acreditació del criteri germans o germanes. 
 

1. Es consideren germans: 
1.a) Els xiquets i xiquetes en règim d’acolliment familiar.  
1.b) Els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle 
matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors 
d’ambdós. 

2. a) Es computarà l’existència de germans o germanes matriculats en el centre si hi cursen 
ensenyaments sostinguts totalment amb fons públics i continuen anant-hi el curs escolar per al qual 
se sol·licita l’admissió. 
         2. b) Germans/es que en Educació Infantil i Primària sol·liciten per primera vegada plaça 

en centres de la Comunitat Valenciana o canvien de localitat de residència. Quan un d’ells obtinga 
plaça escolar, es concedirà puntuació establida al barem a la resta de germans/es sol·licitants. 

3. L’alumnat nascut de part múltiple es valorarà com una sol·licitud que ocuparà tantes 
vacants com nascuts del part múltiple hi haja, sempre que així ho sol·licite el pare, la mare o la 
persona tutora legal. En el cas que algun dels integrants del part múltiple complisca els requisits per 
accedir a una plaça reservada per a alumnat amb necessitats educatives especials l’administració 
educativa adoptarà les mesures necessàries, per raons especials, perquè l’admissió es realitze de 
manera conjunta. 

4. Els òrgans competents dels centres verificaran estos extrems. 
5. Si els cognoms no són coincidents s’acreditarà la relació per mitjà del Llibre de Família, 

certificat del registre civil o sentència per la qual s’adjudique la tutela. 

 
 Acreditació del criteri domicili 

 
1. El domicili familiar s’acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o tutor i 

d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els 
domicilis que figuren en ambdós documents es podrà requerir un certificat individual 
acreditatiu de l’empadronament de la persona sol·licitant lliurat per l’ajuntament. 

 
En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell 

en què estiga empadronat l’alumne o alumna. 
 

En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha efectuat el 
corresponent depòsit de fiança (model 805 0 806) en la conselleria competent en matèria d’hisenda. 

 
2. El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del 

sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar. Per a la justificació d’esta 
circumstància, els treballadors i treballadores per compte d’altre aportaran certificat emès per 
l’empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball. 
 

Les persones treballadores pel seu compte propi ho acreditaran amb l’aportació de la 
declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors 
(model 036 o 037). 
 

 Acreditació del criteri pares o mares treballadors del centre. 
 

La circumstància que el pare o la mare o tutors siguen treballadors en actiu en el centre 
docent, l’acreditarà la titularitat o la direcció, segons es tracte d’un centre privat concertat o d’un 
centre públic. 

 
Als efectes d’este article, tenen la consideració de treballadors actius en el centre: 
1. En els centres públics: el personal funcionari i el personal laboral de la Generalitat, o de 

l’Administració local, que presten servicis efectius en el centre. 
2. En els centres privats concertats: el personal docent i no docent que tinga subscrit 

contracte laboral vigent i directe amb el titular del centre. 
 
 
 
 
 



 Acreditació del criteri renda de la unitat familiar.  
 
 

1. Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar és requisit 
imprescindible marcar la casella a tal efecte per autoritzar a l'administració educativa a 
obtindre confirmació de les dades a través de l'Agència Tributària. 

 
A este efecte tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la 

dita comprovació amb la seua firma. 
2. En el cas que s’opte per NO aportar l’annex no es valorarà este criteri. Tampoc NO 

es valorarà este criteri si un membre de la unitat familiar, major de 16 anys, no firma l’annex 
citat.  

3. La renda de la unitat familiar serà la corresponent a l’exercici fiscal anterior en dos 
anys a l’any natural en què se sol·licita la plaça escolar. (2020) 

4. La renda de la unitat familiar es determinarà dividint els ingressos entre el nombre 
de membres que la componen.  

5. Es considerarà unitat familiar la formada pels cònjuges i els fills o filles menors de 18 
anys, així com els majors d’esta edat i menors de 26 anys que convisquen en el 
domicili familiar i no perceben cap tipus d’ingressos. 

 
6.Per a l'obtenció de puntuació pel concepte de ser persona destinatària de la Renda 

Valenciana d’Inclusió, serà requisit imprescindible que les persones sol·licitants autoritzen a 
l’Administració educativa a obtindre confirmació de les dades. En cas de NO prestar esta 
autorització, no es valorarà este criteri. 

 
7. En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos del 

que no visca en el mateix domicili de l’alumne. En este sentit, es considerarà membre de 
la unitat familiar el cònjuge del pare o la mare de l’alumne o alumna que convisca en el 
mateix domicili.  

 
8. En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els 
que convisquen en el domicili d’empadronament de l’alumne o alumna. 

 
9. La composició de la unitat familiar serà la corresponent al moment de presentar la 

sol·licitud.  
 
 

 Acreditació del criteri discapacitat. 
 

1. La discapacitat dels alumnes, germans o germanes, els seus pares o mares, tutories, 
s’ha de justificar per mitjà del certificat corresponent o amb la targeta acreditativa de la 
condició de persona amb discapacitat, documents emesos per la Conselleria de 
Benestar Social. 
 

2.  Amb els mateixos efectes es valorarà la resolució per la qual es reconeix als pares o 
mares, tutors o tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió d’incapacitat 
permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes 
passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat 
permanent. 

 

 Acreditació del criteri família nombrosa. 
 

La condició de membre de família nombrosa s’acreditarà amb l’aportació del títol oficial de 
família nombrosa, expedit per la Conselleria de Benestar Social. 

 
 

 Acreditació del criteri família monoparental. 
 

La condició de membre de família monoparental s’acreditarà aportant el títol de família 
monoparental expedit per la Conselleria de Benestar Social.  

 
La puntuació per la condició de família monoparental és acumulable a la obtinguda 



per la condició de família nombrosa, d’acord amb allò previst en el apartat 2 del article 35 del Decret 
40/2016. 
 
 
 

 Acreditació de persona destinatària de la Renda Valenciana d’Inclusió. 
 
La condició de persona destinatària de la Renda Valenciana d’Inclusió s’acreditarà per mitjà de la 
cessió de les dades corresponents entre les Conselleries competents, mantenint la confidencialitat 
de les dades de caràcter personal previstes per la normativa sobre protecció de dades. 
 

 

                                          MOLT IMPORTANT!!! 

L’alumnat admès haurà de formalitzar la matrícula en el termini 
establit. L’omissió del tràmit de matrícula implicarà la renuncia a la 

plaça escolar. 


