Procediment d’admissió. Curs 2022/2023.

IES Sivera Font

1.- Què és el procés d’admissió?
És el procediment pel qual el pare, la mare o el tutor/a legal de
l’alumne o alumna sol·licita plaça escolar en un centre educatiu.

Nota: Tota la informació relativa al procediment d’admissió la
podran consultar a la Resolució de 28 de març de 2022 (DOGV
29/03/2022)

2.- Qui ha de realitzar el procés d’admissió?
NO L’HA DE REALITZAR

 L’alumnat que vinga a l’IES Sivera Font a realitzar 1r d’ESO dels centres adscrits de
primària CEIP José Mollà i CEIP Vicente Rius.
 L’alumnat de l’IES Sivera Font que no canvia d’etapa educativa.
SÍ L’HA DE REALITZAR
 L’alumnat que vulga realitzar, en el curs 2022/2023, els seus estudis en l’IES Sivera
Font i no és, en el curs 2021/2022, alumnat d’aquest centre.
 L’alumnat que vulga realitzar per primera vegada els estudis de 1r de Batxillerat,
Formació professional Bàsica, 1r de Cicle Formatiu de Grau Mitjà o 1r de Cicle
Formatiu de Grau Superior, siga o no alumne del centre en el curs 2021/2022.

3.- Quan he de realitzar el procés d’admissió?
 ESO i Batxillerat: Del 26 de maig al 3 de juny .
 Cicles Formatius i Formació Professional Bàsica: Del 19 al 29 de maig.
 Consulta el calendari al final del document.
 Cal estar atent al calendari. Els terminis s’han de complir: Baremació,
aportació del requisit acadèmic, llistat provisionals d’admesos, reclamacions,
llistat definitiu d’admesos i finalment la matrícula en el centre.

4.- Com l’he de realitzar? (I)
 El procés d’admissió s’ha de realitzar, exclusivament, de manera telemàtica,
amb el DNI, NIE, targeta d’estranger o permís de residència, certificat de
registre de ciutadania de la Unió Europea o qualsevol altre mitjà electrònic
de verificació d’identitat: Certificat digital emés per l’agència de Tecnologia
i Certificació Electrònica de la Generalitat, Sistema d’identificació
electrònica per a les administracions Cl@ve, eDNI.
 El format vàlid i oficial de tota la documentació és únicament el que estiga
disponible en l’espai habilitat per a l’admissió de l’alumnat en la pàgina
web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

5.- Com l’he de realitzar? (II)
 Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a
document d’identificació o manquen de possibilitat d’accés a mitjans
electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·liciten plaça com a
primera opció.
▪ Caldrà demanar cita prèvia
Al telèfon del centre: 96 224 90 55
Al correu del centre: 46020480@gva.es

6.- On sol·licite plaça en el Sivera Font?
 Les persones interessades han d’accedir a la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrònic de
sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga.
 Seguiu aquest enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/
 Per poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau
d’admissió», prèvia verificació de la identitat de la persona sol·licitant, que
està composta d’un identificador personal i una contrasenya, que haurà de
ser conservada per presentar reclamació, si fora necessari.

7.- Com obtenir la clau d’admissió? (I)
 Si disposa de DNI la clau d’admissió s’obté amb la combinació:

▪ Número de DNI + Número de suport (en els models antics de DNI
identificat com IDESP) + Data de naixement + Marcar la casella que indica
la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.
DNI més moderns

DNI més antics

8.- Com obtenir la clau d’admissió? (II)
 Si disposa de NIE, targeta d’estranger o permís
la clau d’admissió s’obté amb la combinació:

de residència,

▪ NIE + Número de suport (en els models antics de NIE identificat com
IXESP) + Data de naixement + Marcar la casella que indica la seua no
oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.
NIE (antic)

Targeta D’estranger

Permís de residència

9.- Com obtenir la clau d’admissió? (III)
 Si disposa de certificat

de registre de ciutadania de la Unió

Europea, la clau d’admissió s’obté amb la combinació:
▪ NIE + Número del certificat precedit per la lletra C + Data de naixement +
Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el
Ministeri de l’Interior.
Certificats més moderns (targeta)

Certificats antics (paper)

10.- Com obtenir la clau d’admissió? (IV)
 Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article
5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril:
 Certificat digital emés per l’agència de Tecnologia i Certificació Electrònica
de la Generalitat (ACCV).
 Sistema d’identificació electrònica per a les administracions Cl@ve.
 eDNI, amb el respectiu lector.

11.- Vacants
▪ Les vacants estan relacionades amb els resultats de
l’avaluació i a les places de renúncia.
▪ Les famílies que en finalitzar el termini de
matrícula no l’hagen formalitzada es considerarà
que renuncien a la plaça, i aquesta s’oferirà a
l’alumnat de la llista d’espera per ordre.

12.- Calendari d’admissió 2022/2023
ESO

BATXILLERAT

FP BÀSICA

CCFF DE GM I GS

DEL 26 DE MAIG AL 3 DE JUNY

DEL 26 DE MAIG AL 3 DE JUNY

DEL 19 AL 29 DE MAIG

DEL 19 AL 29 DE MAIG

BAREMACIÓ

DEL 6 AL 14 DE JUNY

DEL 6 AL 14 DE JUNY

---

---

PRESENTACIÓ DEL
REQUISIT ACADÈMIC

FINS EL 21 DE JUNY

FINS EL 4 DE JULIOL

FINS EL 30 DE JUNY

FINS EL 4 DE JULIOL

5 DE JULIOL

12 JULIOL

6 DE JULIOL

11 DE JULIOL

DEL 6 AL 8 DE JULIOL

DEL 11 AL 13 DE JULIOL

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA
DE SOL·LICITUDS

LLISTES PROVISIONALS

FINS 14 DE JULIOL

RECLAMACIÓ

FINS 7 DE JULIOL

LLISTES DEFINITIVES

FINS 18 DE JULIOL

FINS 22 DE JULIOL

14 DE JULIOL

21 DE JULIOL

MATRÍCULA TELEMÀTICA

DEL 18 AL 21 DE JULIOL

DEL 22 AL 27 DE JULIOL

DEL 15 AL 21 DE JULIOL

DEL 22 AL 29 DE JULIOL

MATRÍCULA PRESENCIAL

DEL 19 AL 22 DE JULIOL

DEL 25 AL 28 DE JULIOL

