
DOCUMENTACIÓ GENERAL PROCÉS ADMISSIÓ CURS 2019-2020

Relació de documents que han d’acompanyar la sol·licitud de plaça escolar:

• Sol·licitud oficial degudament complimentada i signada per ambdós progenitors quan
es done la circumstància de NO convivència de la parella. Sols es podrà presentar
una  sol·licitud  (el  model  es  facilitarà  gratuïtament  a  la  secretaria  dels  centres
educatius o telemàticament en la pàgina web http://www.ceice.gva.es/web/admision-
alumnado).

• Existència de germans o germanes matriculats en el centre. Certificació del director/a
o titular del centre. 

• Pare, mare o tutors legals treballadors al centre docent. Certificació del director/a o
titular del centre. 

• Domicili familiar: Presentació del DNI del pare i mare o tutor legal i d'un rebut d'aigua,
llum o telèfon o contracte de lloguer. 

• Lloc de treball del pare, mare  o tutor: Presentació de certificat emés per l'empresa,
sols per als no empadronats al poble.

• Renda de la unitat familiar. Per a l'obtenció de la puntuació per aquest concepte serà
requisit imprescindible omplir les dades i signar l'annex VI, pels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.

• Condició legal de família nombrosa. Títol oficial de la família nombrosa. 
• Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares, mares, tutors, germans

o  germanes.  Certificat  de  reconeixement  de  grau  de  discapacitat  o  targeta
acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

• Família monoparental: Títol oficial de família monoparental. 
• Fotocòpia del Llibre de Família de tota la unitat familiar.
• Fotocòpia del DNI del pare i mare o  tutors. 
• Acreditació de situacions:

Acolliment  familiar:  Aportar  resolució  administrativa  o  judicial  per  la  qual  s'haja
formalitzat.
Acolliment residencial: Certificació emesa per la Conselleria competent en matèria de
benestar social. 
Situació de víctima de violència de gènere,  terrorisme o desnonament.  Resolució
judicial o administrativa. 

NOTA: Els pares i mares de l'alumnat admés han de passar per la secretaria del centre
educatiu corresponent per formalitzar la matrícula del 13 de juny al 3 de juliol. El fet de no
formalitzar la matrícula implicarà la renuncia a la plaça escolar.
Esperem que la  informació siga del  vostre interés i  us recordem que estem a la  vostra
disposició per a qualsevol consulta, a l'Oficina d'Educació, carrer Balmes, 2.
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