IES ENRIC VALOR. PEGO.

ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Curs 2017-2018
INFORMACIONS GENERALS
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PLAÇA ESCOLAR PER A
ALUMNAT D'ESCOLES NO ADSCRITES
Període únic: Del 22 al 31 de maig, ambdós inclusivament.
LLOC I HORARI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
En la Secretaria del centre, de 10 a 13 hores.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
1. La instància de sol·licitud per duplicat (l’exemplar per al centre i l’exemplar per
a l’interessat), segons el model oficial, disponible en la web de la Conselleria d'Educació.
2. L'original i fotocòpia del DNI del sol·licitant.
3. Certificat de matrícula, expedit pel centre d'origen, on s'indiquen els estudis
que l'alumne/a està cursant en el present any acadèmic 2016-2017.
4. La documentació que acredite, si és el cas, les circumstàncies al·legades en la
instància de sol·licitud, per a la seua baremació.
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD
El model oficial de sol·licitud de plaça s'obtindrà en la pàgina web de la
Conselleria d'Educació, en el següent enllaç:
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
Cal emplenar-la i imprimir-la fent ús de l'ASSISTENT TELEMÀTIC (programa
informàtic preparat a l'efecte per la pròpia Conselleria, el qual redueix les errades en la
introducció de dades, i que es posarà en funcionament, sinó abans, el primer dia en què
comença el termini de presentació de sol·licituds (el 22 de maig).
LLIURAMENT DE LA CERTIFICACIÓ ACADÈMICA (certificat de promoció)
L'alumne/a, d'escoles no adscrites, que sol·licite plaça en aquest centre, ha de presentar
el certificat de promoció de curs o etapa, emès pel centre de procedència en els terminis
següents, segons el cas:
- Alumnat de 1r curs d'ESO: del 21 al 29 de juny.
- Alumnat de 2n, 3r i 4t d'ESO: del 21 de juny al 7 de juliol.
PUBLICACIÓ DELS LLISTATS PROVISIONALS D'ALUMNAT ADMÈS
12 de juliol. Reclamacions: fins al 14 de juliol.
PUBLICACIÓ DELS LLISTATS DEFINITIUS D'ALUMNAT ADMÈS
19 de juliol. Reclamacions: fins al 20 de juliol.
DATES DE MATRÍCULA DE L'ALUMNAT ADMÈS
Lliurament de sobres de matrícula: 20 de juliol.
DOCUMENTACIÓ PER A BAREMAR
- La normativa vigent assenyala que, de no haver places escolars suficients per a atendre totes
les sol·licituds, es consideraran i valoraran determinades circumstàncies per a establir prioritats.
- Per a baremar les circumstàncies al·legades en la instància de sol·licitud (Apartat C) cal
aportar els originals i fotocòpies dels documents acreditatius de les circumstàncies al·legades.
- Qui no aporte la documentació requerida serà baremat amb 0 punts en l’apartat
corresponent.
- Els criteris de valoració de les sol·licituds i la documentació justificativa que cal aportar, si és el
cas, són els establits en la normativa vigent d'admissió, i que s'indica en full adjunt.

CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació. (DOCV del 21-04-2016).
GERMANS O GERMANES
- Es consideren germans aquells a què es refereix l’article 36 del Decret 40/2016.
- Nomé s es computarà l’existè ncia de germans o germanes matriculats en el centre si hi cursen ensenyances sostingudes totalment
amb fons pú blics i continuen anant-hi el curs escolar per al qual se sol·licita l’admissió .
- Els ò rgans competents dels centres veri icaran aquests extrems.
- Si els cognoms no só n coincidents s’acreditarà la relació per mitjà del llibre de famı́lia, certi icat del registre civil o sentè ncia per la
qual s’adjudique la tutela.
DOMICILI
- El domicili familiar s’acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o tutor i d’un rebut recent d’aigua, llum o
telè fon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepà ncia entre els domicilis que iguren en ambdó s documents es podrà requerir un certi icat de
residè ncia lliurat per l’ajuntament. En cas de custò dia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga
empadronat l’alumne o alumna. En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha efectuat el corresponent
depò sit de iança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matè ria d’hisenda.
- El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instà ncia del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el
domicili familiar.
- Per a la justi icació d’aquesta circumstà ncia, els treballadors i treballadores per compte d’altri aportaran certi icat emè s per
l’empresa en què acredite su icientment la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors i treballadores per compte propi ho
acreditaran aportant la declaració censal d’alta, modi icació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037).
- Quan l’alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residè ncia com a domicili de l’alumne o alumna i
això sense perjuı́ de l’aplicació de les normes especı́ iques per a aquest supò sit que es dicten en desplegament de l’apartat 2 de la disposició
addicional sisena del Decret 40/2016.
PARES I MARES TREBALLADORS DEL CENTRE
- La circumstà ncia que el pare o la mare o tutors siguen treballadors en actiu en el centre docent, prevista en l’article 30 del Decret
40/2016, l’acreditarà la titularitat o la direcció , segons es tracte d’un centre privat concertat o d’un centre pú blic. Als efectes d’aquest article,
tenen la consideració de treballadors actius en el centre:
1. En els centres pú blics: el personal funcionari i el personal laboral de la Generalitat, o de l’Administració local, que presten
serveis efectius en el centre.
2. En els centres privats concertats: el personal docent i no docent que tinga subscrit contracte laboral vigent i directe amb el
titular del centre.
RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR (EXERCICI 2015)
- Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que
iguren en l’annex VI d’aquesta ordre i l’autorització que hi igura perquè l’Administració educativa obtinga con irmació de les dades a travé s
de l’Agè ncia Estatal de l’Administració Tributà ria. A aquest efecte tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la
comprovació amb la seua irma en el document que igura com a annex VI d’aquesta ordre.
- En el cas que s’opte per no aportar l’annex no es valorarà aquest criteri. Tampoc no es valorarà aquest criteri si un membre de la
unitat familiar, major de 16 anys, no irma el mencionat annex.
- La renda de la unitat familiar serà la corresponent a l’exercici iscal anterior en dos anys a l’any natural en què se sol·licita la plaça
escolar.
- La renda de la unitat familiar es determinarà dividint els ingressos entre el nombre de membres que la componen.
- Es considerarà unitat familiar la formada pels cò njuges i els ills o illes menors de 18 anys, aixı́ com els majors d’aquesta edat i
menors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar i no perceben cap tipus d’ingressos.
- Aixı́ mateix, a aquests efectes a mé s dels relacionats en l’article 36 del Decret 40/2016, es consideraran membres de la unitat
familiar els ills i illes en gestació . Els que acrediten aquesta situació , a l’hora d’omplir l’annex VI d’aquesta ordre, referit a l’aplicació del
criteri renda, tindran en compte el segü ent:
a) Es dedicarà una lı́nia per a cada un dels futurs germans o germanes de l’alumne/a que es troben en gestació .
b) En l’espai destinat al nom s’indicarà «en gestació ».
c) Un dels pares irmarà en l’espai destinat a l’anotació del CIF/DNI/passaport.
- En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos del que no visca en el mateix domicili de l’alumne. Es
considerarà membre de la unitat familiar el cò njuge del pare o la mare de l’alumne o alumna que convisca en el mateix domicili. En cas de
custò dia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els que convisquen en el domicili d’empadronament de l’alumne o
alumna.
- La composició de la unitat familiar serà la corresponent al moment de presentar la sol·licitud.
DISCAPACITAT
- La discapacitat dels i les alumnes, germans o germanes, els seus pares o mares, tutors o tutores s’acreditarà per mitjà del certi icat
corresponent o amb la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matè ria de
benestar social.
- Amb els mateixos efectes es valorarà la resolució per la qual es reconeix als pares o mares, tutors o tutores i germans o germanes,
si é s el cas, una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes passives que
tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent, de conformitat amb el que estableix l’article 34.4 del Decret
40/2016.
FAMÍLIA NOMBROSA
- La condició de membre de famı́lia nombrosa s’acreditarà aportant el tı́tol o icial de famı́lia nombrosa a què fa referè ncia l’article 4
de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famı́lies Nombroses.
- Aixı́ mateix, de conformitat amb el que estableix l’article 36.2 del Decret 40/2016, a l’hora valorar la puntuació corresponent a la
situació que dó na dret a l’obtenció d’una puntuació idè ntica a l’assignada a la famı́lia nombrosa, si é s el cas, s’assignarà a l’alumne la
puntuació corresponent si, sumant els ills nascuts i els que es troben en estat de gestació , es reuneixen les condicions establides per a la dita
situació .

FAMÍLIA MONOPARENTAL
- La condició de membre de famı́lia monoparental s’acreditarà aportant el tı́tol de famı́lia monoparental expedit per la conselleria
competent en matè ria de famı́lia. Aquest tı́tol ve regulat en el Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el
reconeixement de la condició de famı́lia monoparental a la Comunitat Valenciana.
- Aixı́ mateix, de conformitat amb el que estableix l’article 36.2 del Decret 40/2016, a l’hora valorar la puntuació corresponent a la
situació que dó na dret a l’obtenció d’una puntuació idè ntica a l’assignada a la famı́lia nombrosa, si é s el cas, s’assignarà a l’alumne la
puntuació corresponent si, sumant els ills nascuts i els que es troben en estat de gestació , es reuneixen les condicions establides per a la dita
situació .
ACREDITACIÓ DE SITUACIONS ESPECIALS
- L’acolliment familiar s’acreditarà aportant la resolució administrativa o judicial per la qual s’haja formalitzat, certi icat emé s per
la conselleria competent en matè ria de benestar social, en el qual es faça costar l’existè ncia de l’acolliment i l’entitat dels acollidors.
- L’acolliment residencial s’acreditarà aportant certi icació emesa per la conselleria competent en matè ria de benestar social.
- La situació de vı́ctima de violè ncia de gè nere, terrorisme o desnonament es justi icarà aportant resolució judicial o administrativa
en la qual s’acredite aquesta circumstà ncia.
- La condició d’esportista s’acreditarà aportant fotocò pia del BOE o del DOCV en el qual igura el reconeixement com a tal o
certi icat d’esportista d’alt rendiment emè s pel Consell Superior d’Esports. El lloc d’entrenament s’acreditarà amb certi icat emé s pel
representant legal del club o federació .
- Els ills i illes en gestació : per a la justi icar aquest extrem, haurà d’aportar-se certi icat mè dic o icial que acredite l’embarà s en el
moment de la presentació de la sol·licitud d’escolarització , indicant, si é s el cas, si es tracta de gestació mú ltiple. El certi icat ha de ser expedit
pel metge col·legiat del centre pú blic de salut que correspon a la dona gestant. En el cas que aquesta opció no siga legalment possible
s’aportarà certi icat emè s pel metge col·legiat de la mutualitat professional corresponent, en què faça constar l’estat i la setmana de gestació
de la dona. En aquest cas s’acompanyarà una declaració responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d’obtindre certi icat
mè dic del centre pú blic de salut i el motiu.
VERIFICACIÓ DE LES DADES APORTADES
- La direcció dels centres pú blics i dels titulars dels centres privats concertats estan facultats per a demanar de les persones
sol·licitants la documentació que estimen necessà ria per a la justi icació , en cada cas, de les situacions o circumstà ncies al·legades.
- Aixı́ mateix, els centres podran sol·licitar, a travé s de les comissions d’escolarització , als ò rgans administratius competents les
actuacions que calguen per a la seua veri icació .
- La falsedat en els dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i s’escolaritzarà l’alumne o alumna en la forma
prevista en l’article 51 d’aquesta ordre.
- Si aquesta circumstà ncia es coneix quan el curs escolar s’haja iniciat ja, el director territorial competent, amb carà cter excepcional
i prè via valoració del temps transcorregut i de les especials circumstà ncies que puguen concó rrer, podrà disposar que l’alumne o alumna
inalitze el curs en el centre. En el segü ent curs escolar se li assignarà una vacant pel procediment previst en l’article 51 d’aquesta ordre.

Pego, maig de 2017

