Duanes, 17- 03780 Pego
Tf. 966409960
Fax 966409961
03007613@edu.gva.es

ADMISSIÓ E.S.O. I BATXILLERAT CURS 2019-2020
INFORMACIONS GENERALS
CONVOCATÒRIA
Resolució de 25 de març de 2019, de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport d’Alacant, per la qual per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres
públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, curs 2019/2020, a la província
d’Alacant. DOCV nº 8516, de 28-03-2019.
PARTICIPANTS (Alumnat que vulga estudiar al nostre centre en el curs 2019-2020)
- ESO:
· Alumnat d'escoles de primària no adscrites a l'IES Enric Valor de Pego
· Alumnat procedent d'altres centres que volen iniciar o continuar estudis d'ESO.
- BATXILLERAT:
· Alumnat del nostre centre que vol iniciar estudis de batxillerat
· Alumnat procedent d'altres centres que vol iniciar o continuar estudis de batxillerat.
ALUMNAT QUE ACTUALMENT CURSA 6è DE PRIMÀRIA EN CENTRES ADSCRITS
A L'IES ENRIC VALOR DE PEGO. NO HAN DE PARTICIPAR EN AQUEST PROCEDIMENT.
TENEN PLAÇA EN 1rESO I ENS COORDINEM AMB ELS CENTRES DE PRIMÀRIA
PER A INFORMAR SOBRE LA MATRÍCULA
SOL·LICITUDS
Presentació de sol·licituds d'admissió i de la corresponent documentació del 21 al 30 de maig.
- Instància de sol·licitud: Conselleria prepara un assistent telemàtic per a facilitar el tràmit i
errades que està en funcionament en el termini de presentació.
- Altra documentació:
·Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant.
·Documentació que acredite les circumstàncies al·legades en la sol·licitud per a la seva
baremació
·Requisit acadèmic (en el termini indicat)
·Alumnat ESO: certificat de matrícula, expedit pel centre d'origen, que acredite els estudis
realitzats en el curs 2018-2019
REQUISIT ACADÈMIC
- 1r ESO: del 20 al 26 de juny
- 2n, 3r i 4t ESO i batxillerat: del 19 de juny al 3 de juliol
(alumnat de l'IES Enric Valor s'incorpora d'ofici)
LLISTES PROVISSIONALS D'ADMESSOS:
11 de juliol reclamacions: de l'11 de juliol al 15 de juliol
LLISTES DEFINITIVES D'ADMESSOS:
18 de juliol
PERÍODE DE MATRÍCULA:
del 19 al 26 de juliol
Més informació:
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/calendarios-de-admision

