PROCÉS ORDINARI D’ADMISSIÓ. CURS 2021-2022

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'establix el calendari d'admissió de l'alumnat en els
centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. (DOCV núm. 9051)
Per al curs 2021-2022, la normativa a aplicar en el procediment d'admissió de l'alumnat és la següent:
Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març (DOGV 30 de març), i pel Decret 39/2020, de 20 de
març (DOGV 8 d'abril), regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil,
Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria(ESO) i Batxillerat.
Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, modificada per l'Ordre 5/2020, de 13 de març (DOGV 1
d'abril), per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat.
Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat
2021 (DOGV 31.12.2020), que establix en la seua disposició addicional tercera les mesures extraordinàries i específiques que han de tindre's
en compte en el procediment d'admissió de l'alumnat i inici de curs 2021-2022.

ACCÉS AL PROCEDIMENT
1. D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 3/2020, el procediment d'admissió a les
ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
es tramitarà de forma telemàtica. NO CAL EL CERTIFICAT DIGITAL.En tant que el procediment
d'admissió per al curs 2021-2022 es tramita íntegrament de manera telemàtica, el format vàlid i
oficial de tota la documentació serà únicament el que estiga disponible en l'espai habilitat
per a l'admissió de l'alumnat en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
2. Les persones sol·licitants que no tinguen possibilitat d'accés a mitjans electrònics, hauran d'acudir al centre en què sol·licite plaça
com a primera opció, que serà habilitat com a punt d'atenció als usuaris.
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Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d'atenció als usuaris.
3. La direcció general de Centres Docents publicarà una resolució per la qual es dicten les instruccions necessàries respecte al procediment
d'admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Infantil,
Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat, que es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
La participació en el procés d'admissió se realitzarà en les dates i terminis establits:

Publicació
vacants

Presentació
sol·licituds

Duplicitats

Baremació

Requisit
acadèmic

Resultat
provisional

Presentació
reclamacions
per mitjans
electrònics

Resultat
definitiu

Del 16
al 30
de
juny

Alumnat adscrit de
centres d’Ed. Infantil a
centres d’Ed. Primària

Admissió a Ed. Infantili
Ed. Primària

24 de maig

Des de les
9.00 h del 25
de maig fins a
les 23:59 h del
2 de juny

Del 3 al 9
juny

Del 3 al 9 de
juny

-

16 de juny

Des de la
publicació del
resultat fins a
las 23:59 h del
18 juny

30 juny

Del 1 al
16
juliol

Del 25 de
juny al 8 de
juliol

Alumnat adscrit de
centres d’Ed. Primària
a centres d’ESO

Admissió a ESO /
Batxillerat

Matrícula

2 de juny

Des de les
9.00 h del 3 de
juny fins a les
23:59 h del 14 Del 16 de juny Del 15 de juny
de juny al 22 de juny al 21 de juny

Fins al 7
juliol

14 de juliol

Des de la
publicació del
resultat fins a
les 23:59H del
16de juliol

23 de juliol

No es requerirà procés d'admissió en els supòsits particulars i excepcionals que preveu l'article 3.1 de l'Ordre 7/2016.

Del 26
al 29
de
juliol
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La publicació de les vacants disponibles
sponibles en cada centre es podrà consultar en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i
en esta mateixa pàgina.
Més informació telèfons Regidoria d'Educació i per adreça electrònica
Ext. 408

Begoña

Ext. 412

Yolanda

Ext. 411

Sonia

Ext. 410

Mª Eugenia

Ext. 423

Ángela

965 40 15 26
(9 a 14h)

gpsm@crevillent.es

Annexos:
Resolución modificación Orden 7/2016.
Legislación. Decreto 40/2016
Legislación. Orden 7/2016
Legislación. Corrección errores Orden 7/2016
Decreto 35/2020 modificación 40/2016
Decreto Ley 2/2020
Orden 5/2020 modificación Orden 7/2016
Ley 3/2020, de 30 de diciembre
Resolución calendario de admisión. Curso 2021
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