AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

INFORMACIÓ GENERAL

On s'arreplega la sol·licitud d'admissió?
o La sol·licitud d'admissió s'arreplegarà gratuïtament en qualsevol centre escolar.
o En la pàgina Web de l'Excm. Aj. de Crevillent (àrees municipalsEducacióncampaña d'escolarització).
o En la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (admissió de
l'alumnat-calendari d'admissió-annexos)
On es presenta la sol·licitud d'admissió?
La sol·licitud d'admissió, junt amb la documentació que l'acompanye, es presentarà en el centre
sol·licitat en primer lloc.
Els participants que rellenen la seua sol·licitud de forma telemàtica, rebran, en l'adreça de correu
electrònic que faciliten, la informació relativa al resultat del procediment d'admissió. Igualment
hauran d'entregar la sol·licitud i la documentació en el centre educatiu de primera opció.
Es pot presentar més d'una sol·licitud?
NO. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que s'entregarà en el centre educatiu triat en
primera opció. Podrà indicar en la mateixa sol·licitud, per orde de preferència, altres centres en què
desitjaria ser admés fins a un màxim de 10.
Què passa si es presenta més d'una instància? (Ordre 7/2016. Art. 31.3).
En el cas que es presente més d'una instància, no es tindrà en compte cap d'elles, i es procedirà a
la seua escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió,
queden llocs vacants.
Quan he de formalitzar la matricula?
Del 14 de juny al 2 de juliol. L'omissió d'este tràmit implicara la renúncia a la plaça escolar.
Què passa si es presenta la sol·licitud fora de termini o es comprova la falsedat d'algun
document? (Ordre 7/2016. Art. 51).
S'escolaritzarà a l'alumne on queden vacants, una vegada finalitzat el procés d'admissió.

On es publica el calendari d'escolarització i les llistes d'admesos?
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Les àrees d'influència, vacants existents, el calendari d'escolarització, les llistes provisionals i
definitives d'admesos, així com els terminis de reclamació i matriculació, s'exposen en el tauler
d'anuncis de cada centres i en la pagina web de l'Excm. Aj. de Crevillent (excepte llistat d'alumnat).
Què passa si un alumne o alumna no es matricula dins del termini?
Si l'alumnat no formalitzara matrícula en el termini expressat, s'entendrà que renúncia a la plaça
escolar i se li oferirà plaça on hi haja vacants.
On es resolen els dubtes sobre escolarització?
Per a resoldre qualsevol dubte acudisca sempre a la direcció del centre escolar.

Col·legis de Primària adscrits a l'IES MACIA ABELA:


CEIP DR FCO MAS MAGRO.



CEIP FRANCISCO CANDELA.



CEIP PRIMO DE RIVERA.



CEIP PARROCO FCO MAS.

Col·legis de Primària adscrits a l'IES CANONIGO MANCHÓN:


CEIP PARROCO FCO MAS.



CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ.



CEIP NTRA SRA DE LA ESPERANZA.



CEP PINTOR JULIO QUESADA.



CEIP PUIG JOVER.



CEIP SAN LUIS.
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¿Dónde se recoge la solicitud de admisión?
o
o
o

La solicitud de admisión se recogerá gratuitamente en cualquier centro
escolar.
En la página Web del Excmo. Ayto. de Crevillent (áreas municipalesEducación-campaña de escolarización).
En la web de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
(admisión del alumnado-calendario de admisión-anexos)

¿Dónde se presenta la solicitud de admisión?
La solicitud de admisión, junto con la documentación que la acompañe, se presentará
en el centro solicitado en primer lugar.
Los participantes que rellenen su solicitud de forma telemática, recibirán, en la
dirección de correo electrónico que faciliten, la información relativa al resultado del
procedimiento de admisión. Igualmente deberán entregar la solicitud y la
documentación en el centro educativo de primera opción.
¿Se puede presentar más de una solicitud?
NO. Cada solicitante presentará una única solicitud que se entregará en el centro
educativo elegido en primera opción. Podrá indicar en la misma solicitud, por orden
de preferencia, otros centros en los que desearía ser admitido hasta un máximo de
10.
¿Qué pasa si se presenta más de una instancia? (Orden 7/2016. Art. 31.3).
En caso de que se presente más de una instancia, no se tendrá en cuenta ninguna
de ellas, y se procederá a su escolarización en alguno de los centros en los que, una
vez finalizado el proceso de admisión, queden puestos vacantes.
¿Cuándo tengo que formalizar la matricula?
Del 14 de junio al 2 de julio. La omisión de este trámite implicara la renuncia a la plaza
escolar.
¿Qué pasa si se presenta la solicitud fuera de plazo o se comprueba la falsedad
de algún documento? (Orden 7/2016. Art. 51).
Se escolarizará al alumno donde queden vacantes, una vez finalizado el proceso de
admisión.
¿Dónde se publica el calendario de escolarización y las listas de admitidos?
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Las áreas de influencia, vacantes existentes, el calendario de escolarización, las
listas provisionales y definitivas de admitidos, así como los plazos de reclamación y
matriculación, se exponen en el tablón de anuncios de cada centros y en la pagina
web del Excmo. Ayto. de Crevillent (excepto listado de alumnado).
¿Qué pasa si un alumno o alumna no se matricula dentro del plazo?
Si el alumnado no formalizase matrícula en el plazo expresado, se entenderá que
renuncia a la plaza escolar y se le ofertará plaza donde haya vacantes.
¿Dónde se resuelven las dudas sobre escolarización?
Para resolver cualquier duda acuda siempre a la dirección del centro escolar.
Colegios de Primaria adscritos al IES MACIA ABELA:
-

CEIP DR FCO MAS MAGRO.
CEIP FRANCISCO CANDELA.
CEIP PRIMO DE RIVERA.
CEIP PÁRROCO FCO MAS.

Colegios de Primaria adscritos al IES CANÓNIGO MANCHON:
-

CEIP PÁRROCO FCO MAS.
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ.
CEIP NTRA SRA DE LA ESPERANZA.
CEP PINTOR JULIO QUESADA.
CEIP PUIG JOVER.
CEIP SAN LUIS.
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