CALENDARI D'ADMISSIÓ D'ALUMNAT. PROVÍNCIA D'ALACANT. DOCV 30-03-2017

ESO

IES “ENRIC VALOR”. PEGO.

PROCÉS ÚNIC D'ADMISSIÓ PER AL CURS 2017-2018
Publicació de vacants

22 de maig

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el Del 22 al 31 de maig, ambdós inclosos
centre de 1ª opció.
Atenció: PER A LA SOL·LICITUD, ES FARÀ ÚS PREVI DE L'ASSISTENT TELEMÀTIC
Comprovació de duplicitats per la Inspecció d'Educació

Del 6 al 8 de juny

Expedició pel centre d'origen del requisit acadèmic (certificat de promoció) a - Alumnat que finalitza l'Educació Primària: fins al
l'alumnat que ha sol·licitat plaça en ESO
22 de juny
- Resta d'alumnat: fins al 6 de juliol
Presentació, per part de l'alumnat, del requisit acadèmic (certificat de promoció) en el - - Alumnat de 1r curs d'ESO: del 21 al 29 de juny
- - Alumnat de 2n, 3r i 4t d'ESO, i que reuneix el
centre de 1ª opció
requisit acadèmic al juny o al juliol: del 19 de juny
al 7 de juliol
Baremació de sol·licituds

Del 22 de maig al 9 de juny

Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'alumnat admès

12 de juliol

Presentació de reclamacions, davant la Direcció del centre, a les llistes provisionals

Fins al 14 de juliol

Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès

19 de juliol

Presentació de reclamacions, davant la Comissió Municipal d'Escolarització, a les Fins al 20 de juliol
llistes definitives
Resolució de les reclamacions
Termini de la formalització de la matrícula per l'alumnat admès

Termini de la formalització de la matrícula per a places vacants per renúncia o
excedents per a alumnat que ha participat en l'únic procés d'admissió

Fins al 24 de juliol
- - Alumnat procedent de centres adscrits que no ha
sol·licitat plaça en un altre centre: es podrà
avançar la matrícula del 26 al 30 de juny
- En la resta de casos: del 19 al 27 de juliol
28 de juliol

