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PROCÉS D'ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT
Presentació, del 17 al 28 de maig de 2018, al centre de primera opció de: · Sol·licitud degudament complimentada per internet:www.ceice.gva.es en la icona de “Admissió d'alumnat”.
(El centre facilitarà recolçament informàtic de 12,00 a 14,00 i de 18,00 a 19,40 des del 21 al 25 de maig)
· Original i fotocòpia del DNI o del full del llibre de família de l'alumne.
· Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutors que signen la sol·licitud.

Presentació del requisit acadèmic: Per a primer cus d'ESO fins el 27 de juny
Per a segon, tercer i quart dESO i BATXILLERAT fins el 5 de juliol
Si, amb caràcter voluntari, a la sol·licitud d’admissió es declara alguna circumstància a efectes de BAREMACIÓ, caldrà aportar el justificant que corresponga:
Per domicili familiar, rebut recent d’aigua, llum o telèfon. També es vàlid el contracte de lloguer amb el model 8050806 del corresponent depòsit de fiança.
Si el domicili del rebut no coincideix amb el que apareix al DNI del pare/mare es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l’Ajuntament.
Es pot considerar també el domicili laboral, afegint el document que acredite dita relació.
Per criteri de renda, annex VI, que podra complimentar i imprimir des de la pàgina d'internet: www.ceice.gva.es en la icona de “Admissió d'alumnat”.
Este document s'ha de signar pels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, per a obtindre la informació de caràcter tributari.
Es consideraran membres: els cònjuges i els fills menors de 18 anys i entre 18 i 26 que convisquen al domicili sense rebre ingressos (amb documentació que ho justifique).
També es consideraran membres els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o assimilat a efectes legals, entre els progenitors d’ambdós.
En cas de separació o divorci no es consideraran els ingresssos del que no visca en el domicili de l'alumne i es considerara membre de la unitat famimiliar el cònjuge del pare/mare que convisca en el domicili.
En cas de custodia compartida es considera domicili familiar el d'empadronament.
Per discapacitat de l’alumne, pares o germans, targeta acreditativa o certificat emès per la Conselleria de Benestar Social. Tindra el mateixos efectes la resolució de d'incapacitat permanent, total, absoluta o
gran invalidesa i pensionistes de classes passives en pensió de jubilació per incapacitat permanent.
També es consideraran membres els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors d’ambdós.
Per família nombrosa, el títol oficial en vigor.
La llei 6/2009 de protecció a la maternitat considera ja el germà en cas d’embaràs de la mare, s’haurà d’acreditar amb certificat mèdic del facultatiu de la sanitat pública.
Per família monoparental, el títol oficial.
Per germà o germanes matriculats al centre el curs 2018/2019, només caldrà comunicar-ho en la sol·licitud.
Si els cognoms no són coincidents s'acreditarà pel llibre de família, certificat del registre civil o sentència de tutela.
També es consideraran germans els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors d’ambdós.
Per fill d’un treballador del Centre, només caldrà comunicar-ho en la sol·licitud.
Per acolliment familiar, resolució administrativa o judicial, certificat de la conselleria competent en matèria de benestar social.
Per acolliment residencial,certificació emesa per la conselleria competent en matèria de benestar social.
Per violència de gènere, terrorisme o desnonament, resolució judicial o administrativa.
Per esportista d'elit, alt nivell o alt rendiment, fotocòpia del BOE o del DOCV o certificat del Consell Superior d’Esports. El lloc d’entrenament, si s'escau, el certifica el representant legal del club o federació.

Publicació de les llistes provisionals d’alumnes admesos, el 12 de juliol de 2018.
Publicació de les llistes definitives d’alumnes admesos, el 19 de juliol de 2018.
Es formalitzarà matrícula del 19 al 26 de juliol, i es considerarà que renuncien al lloc escolar assignat si no es matriculen dins del termini establert.

