INSTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ PER A
EMPLENAR LA SOL·LICITUD
D'ESCOLARITZACIÓ
INSTRUCCIONS
El període de presentació de sol·licituds per a la matriculació per al curs 2017-2018
serà del 22 al 29 de maig per a E. Infantil i E. Primària, i del 22 al 31 de maig per a E.
Secundària. La sol·licitud caldrà emplenar-la telemàticament.
Aquí teniu l'enllaç amb tota la informació de la pàgina web de la Conselleria

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio
En aquesta pàgina trobareu el següent apartat:

Assistent d'Admissió Telemàtica (en preparació)
Seguiu les instruccions que us trobareu (segurament estarà operatiu a partir del 22 de
maig), si teniu qualsevol dubte consulteu l'apartat «guia d'ajuda» o a la secretaria del centre.

Important: Una vegada emplenada, deureu confirmar, imprimir la
sol·licitud i presentar-la a la secretaria del centre junt amb la resta de
documentació.
Documentació obligatòria
1.- Fotocòpia del DNI del pare, de la mare i de l'alumne
2.- Fotocòpia del llibre de família de la pàgina corresponent al fill a matricular
Documents a aportar, si s’escau:
1.- Per acreditar el domicili familiar cal aportar una fotocòpia del DNI del pare, la
mare o el tutor/a i un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si
hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, cal adjuntar un
certificat de residència (l’empadronament no és vàlid) expedit per l’Ajuntament
Com que el lloc de treball de qualsevol dels pares o del tutor té els mateixos
efectes de baremació que el domicili familiar, caldrà aportar document que acredite
suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball (certificat de
l’empresa).

2.- Per acreditar la renda de la unitat familiar cal lliurar l’ANNEX VI emplenat perquè
l’administració educativa obtinga confirmació de les dades introduïdes a la sol·licitud.
3.- La condició de membre de família nombrosa s’acreditarà aportant el títol oficial de
família nombrosa a què fa referència l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre,
de Protecció de les Famílies Nombroses (BOE núm. 277, de 19.11.2003).
4.- La condició de família monoparental s’acreditarà aportant el títol de família
monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família segons regula
el Decret 179/2013.
5.- La discapacitat dels alumnes, o dels germans, pares o tutors, s’acreditarà per mitjà
de la corresponent certificació, emesa per la Conselleria de Benestar Social.

ESCOLARITZACIO 2017 – 2018
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
Al moment de presentar la sol·licitud, cal aportar els documents originals
Sol·licitud original (emplenada telemàticament)
Fotocòpia del D.N.I. dels pares o tutors, o passaport , o N.I.E.
Fotocòpia del Llibre de Família (Tots els. membres) + Certificat mèdic en cas d’embaràs.
Fotocòpia DNI de l'alumne

ACREDITACIÓ PER GERMANS MATRICULATS EN EL CENTRE I/O EN CENTRE D’ADSCRIPCIÓ
Acreditació de la Secretaria del Centre

Germans matriculats en el propi centre

ACREDITACIÓ PER DOMICILI FAMILIAR
Fotocòpia d’un rebut actualitzat d’aigua, o llum, o telèfon, o contracte de lloguer.
Certificat de residència.

No més en cas de discrepància entre el domicili del DNI i el rebut aportat.

ACREDITACIÓ PER DOMICILI LABORAL
Certificat de l’empresa, acreditant la relació laboral
i el domicili del centre de treball.

Treballador a compte d’altres

Document d’Alta al Cens d’Activitats Econòmiques .
Document d’Alta al Règim Especial de la Seguretat Social

Treballador per compte propi
(els dos documents)

ACREDITACIÓ PER PARES TREBALLADORS EN EL CENTRE EDUCATIU.
Acreditació per la Titularitat del centre

Treballadors d’un centre privat concertat

Acreditació per la direcció del centre

Treballadors d’un centre públic

ACREDITACIÓ DE LA RENDA FAMILIAR: RENDA DE L’ANY 2015
Complementació de l’Annex VI de l’Ordre d’Escolarització.
Autoritzant a l’administració educativa a obtindre la confirmació de les dades a través de l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària. Aquest Annex serà signat per tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys. En cas de faltar signatures no es valorarà aquest criteri. .

ACREDITACIÓ DE DISCAPACITAT DE L’ALUMNE, GERMANS, PARES O TUTORS
Fotocòpia del Certificat de Minusvalidesa, expedit per la Conselleria de Benestar Social.
ACREDITACIÓ PER LA CONDICIÓ DE FAMILIA NOMBROSA
Fotocòpia del Títol oficial de família nombrosa.
ACREDITACIÓ PER LA CONDICIÓ DE FAMÍLIA MONOPARENTAL
Fotocòpia de títol de família monoparental

