
              
 

 

EDUCACIÓ I CULTURA 

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ CURS 2019-2020 
   
 
Llistes de places vacants de tots els cursos Dia 19 de maig (21 maig IES) 

Completar telemàticament els annexos disponibles en 
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa 

Imprimir, signar per tots dos progenitors, i presentar en el centre de 1ª elecció, del 9 al 
17 de maig (21-30 de maig, en cas de IES) en horari de secretaria. Alternativament, es 
podran arreplegar impresos en blanc en les secretàries dels centres educatius, des del 15 
d’abril. 

 

PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS ALS CENTRES 
DOCENTS 

CEIP: 9 al 17 de maig 
IES: 21 - 30 maig 

Publicació de les llistes provisionals d’admesos CEIP:Dia 30 de maig 

IES: 11 de juliol 

Reclamacions davant la direcció dels centres CEIP: 30 maig-3 juny 

IES: 11-15 juliol 

Publicació de les llistes definitives d’admesos CEIP:Dia 12 de juny 

IES: 18 de juliol 
Reclamacions a la Comisió d’Escolarització (oficines 
AMIC planta baixa Ajuntament) a excepció de les que 
concerneixen al centre concertat que s'hauran de 
dirigir a la Direcció Territorial, conforme a la 
normativa (Art 43.3 del Decret 40/2016). 

CEIP:12-14 de juny 

IES: 18-22 de juliol 

Resolució de les reclamacions CEIP: fins al 1 de juliol 

IES: fins al 25 juliol 
  

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA AL CENTRE 
D’ADMISSIÓ 

CEIP: 13 juny - 3 de juliol 

IES: 19 -26 juliol 
Nota:  
CEIP: Sol·licituds per a Centres d'Ensenyament d'Infantil i Primària 
IES: Sol·licituds per a escolarització ESO i Batxiller. 

Albal, 04 d’ abril de 2019 

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa
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