gaderaqnutiaalitat
Procés d'admissió a les escoles
per al curs 2018-2019
del 17 al 24 de maig

QUÈ ÉS EL PROCÉS
D’ADMISSIÓ?

QUI POT SOL·LICITAR
L’ADMISSIÓ?

ON ES POT TROBAR
LA INFORMACIÓ?

El procés d'admissió és el tràmit que
segueixen les famílies per incorporar els
ﬁlls i ﬁlles per primera vegada al sistema
educatiu valencià o quan decideixen
canviar de centre per qualsevol motiu.
Una vegada s’obté una reserva de lloc
escolar a través del procés d’admissió,
comença el període de matriculació.

Les famílies que matriculen al primer
curs del segon cicle d’Educació Infantil
(3 anys) els ﬁlls i ﬁlles nascuts l’any 2015 .
També aquelles famílies que matriculen
els ﬁlls i ﬁlles nascuts l'any 2016 a les
aules de 2 anys dels centres d’Infantil
i Primària.

Als taulers d’anuncis de tots els centres
educatius i a l'espai web de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Les famílies també poden matricular
en el primer curs d’Educació Primària
els xiquets i xiquetes que han nascut
l’any 2012.

http://www.ceice.gva.es/va/escolaqualitat

QUÈ HI TROBARÀS?
• Una escola plurilingüe, que garanteix l'aprenentatge del valencià, castellà i anglés
• Una escola coeducativa, que promou la igualtat de gènere
• Una escola inclusiva, que promou la igualtat d'oportunitats
• Una escola saludable, que promou el benestar i l'exercici físic
• Una escola sostenible, que educa en el respecte al medi ambient
• Una escola creativa, que educa amb les arts per a desenvolupar la imaginació

QUI ET POT ORIENTAR?
• Els tutors/es, que són el lligam més pròxim amb les famílies
• L'equip directiu, que gestiona la vida del centre
• L'orientador/a, que t'assessora sobre els processos d'ensenyament-aprenentatge
• El coordinador/a d'igualtat i convivència, que vetlla per la igualtat al centre
• El coordinador/a de Xarxa Llibres, que t'assessora sobre el banc de llibres gratuït

COM HI POTS PARTICIPAR?
• Mitjançant les reunions amb el tutor/a del teu ﬁll o ﬁlla
• Mitjançant les AMPA de les famílies, que intervenen en la vida escolar del centre
• Mitjançant el consell escolar, que gestiona i pren les màximes decisions del centre

CALENDARI D’ACTUACIONS

Del 17 al 24
de maig

Del 17 al 30
de maig

4 de juny

Del 4 al 6
de juny

13 de juny

Del 14 de juny
al 2 de juliol

Presentació de
les sol·licituds

Baremació de les
sol·licituds per part
dels centres

Publicació als
taulers d'anuncis
dels centres de les
llistes provisionals
de l’alumnat admés

Presentació de
reclamacions a la
direcció o titularitat
del centre

Publicació de les
llistes deﬁnitives

Període de
matriculació

http://www.ceice.gva.es/va/escolaqualitat

