PROCÉS D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT
(nova escolarització i canvi de centre )
d’EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA
d’ALZIRA

AJUNTAMENT D’ALZIRA
Regidoria d’Educació i Infància
C/ Rambla, 23 46600 ALZIRA (València)
Tel. 96 245 92 50 Fax 96 241 68 33
educacio@alzira.es
DATES QUE CAL TINDRE EN COMPTE

Publicació de vacants existents

Fins el 5 de juny

Presentació de sol·licituds

Des de les 9.00 h del 8 de juny fins
a les 23.59 h del 16 de juny

Publicació de les llistes provisionals

1 de juliol

Presentació telemàtica de reclamacions Des de la publicació del resultat
al resultat provisional

fins a les 23.59 h del 3 de juliol

Publicació de les llistes definitives

10 de juliol

Presentació telemàtica de reclamacions
al resultat definitiu del procediment

Un mes des de la publicació del

Termini de formalització de la matrícula

Del 13 al 29 de juliol

Termini de formalització de la matrícula
per a cobrir les places vacants produïdes
per renúncia o excedents

30 i 31 de juliol

resultat definitiu

Este fullet és merament informatiu. La informació fidedigna està referida
en les corresponents disposicions legals de la Generalitat Valenciana.

El procediment d’admissió ve regulat per les següents normatives:
-

DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió
en els centres públics i privats concertats d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

-

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat
en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

-

DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret
40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els
centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances
d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat.

-

ORDRE 5/2020, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, de modificació de l'Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el
procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb
fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments
d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat.

-

DECRET LLEI 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de
l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de
l'emergència sanitària provocada per la Covid-19.

-

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, del l conseller d’Educació, Cultura i
Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment
d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fonts públics
de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària obligatòria i Batxillerat per
al curs 2020-2021.

-

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 21 de maig de 2020, del
director general de Centres Docents, 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 per al curs
2020-2021.

-

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, del director general de Centres
Docents, 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 per al curs 2020-2021.

Estes normatives es poden consultar al web de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport.

PROCÉS D’ADMISSIÓ
-

Els nascuts l’any 2018 podran participar en el procés d’admissió en el tercer
nivell del primer cicle d’Educació Infantil.

-

Els nascuts l’any 2017 podran participar en el procés d’admissió en el
primer nivell del segon cicle d’Educació Infantil.

-

Els nascuts l’any 2014 podran participar en el procés d’admissió en el
primer nivell d’Educació Primària.

-

No requerirà procés d’admissió l’accés al nivell d’Educació Infantil de tres
anys l’alumnat de tercer nivell de primer cicle d’Educació Infantil en escoles
infantils de segon cicle i en col·legis d’Educació Infantil i Primària de
titularitat de la Generalitat que disposen d’unitats de tercer nivell de primer
cicle.

El procediment d’admissió per al curs 2020-2021 s’ha de tramitar de manera
electrònica, tal com l’estableix l’article 5 del Decret llei 2/2020.
Les persones interessades ha d’accedir a la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport (https://portal.edu.gva.es/telematricula/) per a
emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament
que corresponga.
Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o
alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major
d’edat.
Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió»,
amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La clau
d’admissió està composta d’un identificador personal i una contrasenya.
Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada sol· licitud d’admissió.
La «clau d’admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents
sistemes de verificació d’identitat:
a) Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent
combinació:
- Número de DNI
- Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)
- Data de naixement
- Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació
davant el Ministeri de l’Interior
b) Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de
residència, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:
- NIE
- Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de
NIE)
- Data de naixement
- Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació
davant el Ministeri de l’Interior.
c) Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la
Unió Europea, s’obtindrà mitjançant la següent 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

d) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article
5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril.

e) Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a
document d’identificació hauran d’acudir al centre en el que sol· licite plaça
com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris,
sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

f) Les persones sol·licitants que manquen de possibilitat d’accés a mitjans
electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a
primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre
que les condicions sanitàries ho permeten.
Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En
aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una
«clau d’admissió» que permetrà, als col· lectius citats en l’apartat e) i f) anteriors, la
participació en el procediment en les mateixes condicions que la resta de
sol·licitants.
En funció de la normativa vigent, en cada cas, s’han d’adoptar les mesures
sanitàries i de seguretat necessàries enfront de la Covid-19, tant per al personal
treballador com per a les persones sol·licitants.
La «clau d’admissió» s’ha de conservar per a presentar reclamació, si cal.

MODEL DE SOL·LICITUD
El model de sol·licitud per a cada ensenyament, al qual s’accedeix des de la
pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una vegada obtinguda
la «clau d’admissió», inclou els apartats següents:
a) Identificació de la persona sol·licitant.
b) Identificació de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita plaça.
c) Identificació dels membres de la unitat familiar.
d) En els casos en què es produïsca l’existència de no convivència dels
progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de
parelles de fet o situacions anàlogues i, si escau, la possible limitació de la
pàtria potestat d’un d’ells, s’ha de marcar la casella o les caselles habilitades
a aquest efecte.
Quan es marque la casella d’existència de no convivència, en el moment de
formalització de la matrícula, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les
dades del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la
sol·licitud de plaça.
e) Autorització a l’Administració educativa per a l’obtenció de les dades
corresponents a la renda familiar a través de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT), així com autorització per a la consulta en

el cas de ser persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió.
A aquest efecte cal aportar, per a cadascun dels membres de la unitat
familiar sobre els quals es realitze la consulta, sent obligatori per a majors de 16
anys, i segons corresponga:
-

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de DNI:
- Número de DNI
- Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)
- Data de naixement
- Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant
el Ministeri de l’Interior.

-

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de NIE, targeta
d’estranger o permís de residència:
- NIE
- Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de
NIE)
- Data de naixement
- Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant
el Ministeri de l’Interior.

-

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de certificat de
registre de ciutadania de la Unió Europea:
O NIE
O Número del certificat precedit per la lletra C
O Data de naixement
O Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant
el Ministeri de l’Interior.

f) Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.
g) Nivell educatiu sol·licitat, programa lingüístic.
h) Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la
realitat.
i) En el cas d’alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de
fora de la Comunitat Valenciana, s’ha de fer constar el compromís d’aportar la
baixa del centre anterior en el moment de la matrícula.
j) Centres sol·licitats, fins a un màxim de deu, ordenats segons criteri de
preferència.
k) Correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la
consulta del resultat del procediment d’admissió.
La declaració responsable a la qual es fa referència en l’apartat h) del punt
anterior, substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de les
circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud, sense perjudici
de la posterior acreditació i comprovació en el moment en què la situació
sanitària ho permeta.
D’acord amb el que disposen els articles 43 i 51 de l’Ordre 7/2016, després de la
publicació de les llistes provisionals i definitives, l’adreça dels centres públics, la
titularitat dels centres privats concertats i la Inspecció d’Educació estan facultats
per a recaptar de les persones sol·licitants la documentació que estimen
necessària per a la justificació de les situacions o circumstàncies al·legades, així
com per a sol·licitar als òrgans administratius competents les actuacions que

calguen per a la verificació d’aquestes.
La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc
a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o lumna s’escolaritzarà en algun dels
centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés
d’admissió.
Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o
alumna i ensenyament que ha d’estar associada a la «clau d’admissió» que
també serà única. Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d’una ocasió
durant el període en què estiga operativa l’aplicació per a formular sol·licituds
d’admissió. En aquest cas s’ha de tindre en compte l’última sol·licitud presentada
electrònicament.
En el cas que no se seleccione el màxim de centres possibles i no s’obtinga
plaça es pot realitzar assignació d’ofici en un centre de la localitat o zona
d’escolarització que tinga vacants.

CRITERIS PER A VALORAR LES SOL·LICITUDS:
L’admissió de l’alumnat, quan no hi haja en els centres places suficients per a
atendre totes les sol·licituds d’ingrés, es regirà pels criteris de:
1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre.
2. Pare, mare o tutors legals treballadors al centre docent.
3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares
o tutors legals.
4. Condició de persona destinatària de la renda valenciana d’Inclusió.
5. Renda de la unitat familiar.
6. Condició legal de família nombrosa.
7. Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares,
tutors, germans o germanes.
8. Família monoparental.
EN CAS D’EMPAT EN LA BAREMACIÓ:
Els empats que, si és el cas, es produïsquen, es dirimiran aplicant
successivament la major puntuació obtinguda en els criteris següents:
1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre.
2. Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent.
3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o
tutors legals.
4. Condició de persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió.
5. Renda per capita de la unitat familiar.
6. Condició legal de família nombrosa.
7. Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares,
tutors, germans o germanes.
8. Família monoparental.
9. Expedient acadèmic, només en ensenyances postobligatòries.
10. Sorteig efectuat per la conselleria competent en matèria d’educació en el
qual es trie la lletra a partir de la qual s’assignaran les places.
o Per a ordenar el primer cognom s'extrauen les lletres: Q U (en
aquest ordre)
o Per a ordenar el segon cognom, que s'aplicaran quan existisca
coincidència amb el primer, s'extrauen les lletres: O O

BAREMACIÓ
Si no hi ha suficients places per a cobrir les sol·licituds presentades, els consells
escolars de cada centre baremaran les sol·licituds i puntuaran tal com s’indica en
els quadres següents:
Existència de germans/anes matriculats/ades en el centre
Per cada un dels germans o germanes matriculats/ades en el
centre sol·licitat, que haja de continuar assistint al mateix centre en
el curs escolar per al qual se sol·licita plaça

15 punts

Tindran la consideració germans o germanes:
- Els xiquets i xiquetes en règim d’acolliment familiar.
- 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.
Només es computarà l’existència de germans o germanes matriculats en el centre
si hi cursen ensenyances sostingudes totalment amb fons públics i continuen
anant-hi el curs escolar per al qual se sol·licita l’admissió.
Els òrgans competents dels centres verificaran a estos extrems.
Si els cognoms no són coincidents s’acreditarà la relació per mitjà del llibre de
família, certificat del registre civil o sentència per la qual s’adjudique la tutela.
Mares, pares, tutors/ores treballadors/ores en el centre docent:
S’acreditarà per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d’un centre privat,
concertat o d’un centre públic:
Pare o mare treballador/a del centre docent

5 punts

La circumstància que el pare o la mare o tutors siguen treballadors en actiu en el
centre docent, l’acreditarà la titularitat o la direcció, segons es tracte d’un centre
privat concertat o d’un centre públic.
Tenen la consideració de treballadors actius en el centre:
1. En els centres públics: 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.
Proximitat de la residència de l’alumne/a al centre:
La proximitat del domicili familiar o professional al centre es valorarà de la manera
següent:
Alumnat el domicili del qual es trobe en l’àrea d’influència del

10 punts

centre
Alumnat el domicili del qual es trobe en les àrees limítrofs a
l’àrea d’influència del centre

5 punts

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 telèfon o contracte de lloguer.
Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents es podrà
requerir un certificat lliurat per l’Ajuntament.
Quan per causa degudament acreditada, els progenitors o tutors visquen en domicilis
distints, es considerarà com a domicili familiar de l’alumne o de l’alumna el de la
persona que tinga atribuïda la seua custòdia legal.
En els casos en què s’haja acordat la custòdia compartida de l’alumne o de l’alumna,
es valorarà el domicili en què estiga empadronat o empadronada.
En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha
efectuat el depòsit de fiança corresponent (model 805 o 806) en la conselleria
competent en matèria d’hisenda.
El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del
sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar. Per a la justificació
d’esta circumstància, els treballadors i treballadores per compte d’altre aportaran un
certificat emés per l’empresa en què s’acredite suficientment la relació laboral i
domicili del centre de treball.
Els treballadors i treballadores per compte propi ho acreditaran aportant la declaració
censal d’alta, modificació 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
residència com a domicili de l’alumne o alumna.
Podeu consultar la zonificació escolar d’Alzira ací:

zonificació

Renda valenciana de inclusió:
En cas de persones destinatàries de la Renda Valenciana d’Inclusió
(RVI)

4 punts

D’acord amb el que estableix la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat,
de renda valenciana d’inclusió i en la nova redacció de l’article 32 del Decret
40/2016, la informació sobre la condició de persona destinatària de la renda
valenciana d’inclusió ha de ser subministrada directament a l’Administració educativa
des del departament competent en la matèria. La puntuació a assignar es reflecteix
en l’article 32 del Decret 40/2016.
Renda per càpita de la unitat familiar:
Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’IPREM
Renda anual per càpita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o
igual a l’IPREM
Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al
resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5
Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IPREM
per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar el IPREM per 2

3,5 punts
3 punts
2,5 punts
2 punts

S’entén per renda familiar anual, la suma de les rendes de l’exercici 2018 dels
membres que integren la unitat familiar calculada segons la normativa reguladora
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Les rendes anuals de la unitat familiar s’han de valorar d’acord amb l’Indicador
Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM), corresponent a 14 pagues, de
conformitat amb el que disposa l’article 32.3 del Decret 40/2016 i l’article 37.3 de
l’Ordre 7/2016.
Per al procés d’admissió del curs 2020-2021, l’esmentat indicador queda fixat en
7.519,59 euros anuals, segons el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.
Condició de família nombrosa:
Categoria general
Categoria especial

3 punts
5 punts

La condició de membre de família nombrosa s’acreditarà aportant el títol oficial de
família nombrosa a qual fa referència l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.
Discapacitat de l’alumne/a, del seu pare, mare o germans/anes:
Discapacitat de l’alumne/a
Discapacitat del pare, mare o
germans/es

entre el 33% i el 64%
igual o superior al 65%
entre el 33% i el 64%
igual o superior al 65%

4 punts
7 punts
3 punts
5 punts

La discapacitat dels i les alumnes, germans o germanes, els seus pares o mares,
tutors o tutores s’acreditarà per mitjà del certificat corresponent o amb la targeta
acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria
competent en matèria de benestar social.
Amb els mateixos efectes es tindrà en compte la resolució per la qual es reconeix
als pares o mares, tutors o tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió
d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i les
persones pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió
de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, de
conformitat amb el que establix l’article 4.2 del text refós de la Llei General de
Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
Condició de família monoparental:
Categoria general
Categoria especial

3 punts
5 punts

La condició de membre de família monoparental s’acreditarà aportant el títol de
família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família.
Aquest títol estarà regulat en la normativa vigent per la qual es regule el
reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana

EDUCACIÓ INFANTIL (0-2 ANYS)
EI Infants (46021927)
C/ Trafalgar. Tel.: 96 240 47 50
EI La Muntanyeta (46021939)
C/ Pujada al Santuari s/n. Tel: 96 241 40
59
EI Llepolies (46027221)
C/ Massalavés, s/n. Tel.: 96 241 74 29
EI Tulell (46020194)
Partida de Tulell, s/n Tel.: 96 245 78 10

PROGRAMA
D’ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ

P

MUNICIPALS

CENTRES D’ALZIRA

TRANSPORT
ESCOLAR

PÚBLIC

CENTRE COMARCAL
D’EDUCACIÓ ESPECIAL
CARMEN PICÓ
Av. dels Esports, 25
Tel.: 96 245 72 65
Fax: 96 245 72 66
PEV Informació COMARCAL
Escolarització per a l’alumnat des Valencià
i
dels 3 anys fins als 21 anys.
matrícula
al centre
SAAPE: atenció a l’alumnat d’1 a
3 anys
ATENCIÓ AMBULATÒRIA: a
partir de 3 anys

PÚBLICS

CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL (2n cicle) I PRIMÀRIA
CEIP Alborxí (46000675)
Av. Lluís Suñer, 27
Tel.: 96 245 75 15 Fax: 96 245 75 16

PEPLI

CEIP Ausiàs March (46000699)
Av. Vicente Vidal, 54
Tel.: 96 245 75 20 Fax: 96 245 75 21

PEPLI

CEIP F. García Sanchiz (46000730)
C/ de la Unicef, s/n
Tel.: 96 245 75 30 / Fax: 96 245 75 31

PEPLI

CEIP García Lorca (46000663)
C/ Josep Maria Llopico, 12
Tel.: 96 245 75 10 Fax: 96 245 75 11

PEPLI

CEIP Gloria Fuertes (46028685)
C/ Rutgló, s/n
Tel.: 96 245 72 70 Fax: 96 245 72 71
CEIP Lluís Vives (46000729)
C/ Canonge Blasco Carreres, s/n
Tel: 96 245 75 25 Fax: 96 245 75 26
CEIP Pintor T. Andreu (46015502)
C/ Massalavés, s/n
Tel.: 96 245 80 25 Fax: 96 245 80 26
CEIP Tirant lo Blanc (46017705)
Av. Professor Bernat Montagud
Tel.: 96 245 73 55 Fax: 96 245 73 56
CEIP Vte. Blasco Ibáñez (46000651)
C/ Mestre Moscardó, 34
Tel.: 96 245 72 80 Fax: 96 245 72 81
CEIP Maria d’Aigües Vives (46015204)
C/ M. Veres, 4 (la Barraca d’AV)
Tel.: 96 245 75 95 Fax: 96 245 75 96

CONCERTATS

Plurilingüisme *

Programa
2 anys

Uniforme

Núm.
línies

Menjador
escolar

X

1

X

Sí

IES La Murta

2

X

No

IES Rei en Jaume

1

X

Sí

IES J. M. Parra

2

X

Sí

IES Rei en Jaume

2

X

Sí

IES Rei en Jaume

2

X

Sí

1

X

Sí

IES J. M. Parra

1

X

Sí

IES La Murta

X

2

X

Sí

IES J. M. Parra

X

1

X

Sí

IES La Murta

X

2

X

No

Al mateix centre

X

Jornada Transport
flexible
escolar

Adscripció als
centres d’ESO

Programa Experimental Innovador: Infantil i 1r Primària

Programa Experimental Plurilingüe-Anglés:
De 2n a 6é de Primària
PEPLI

X
X

X

PEPLI
PEPLI
Ciències Naturals en anglés tota la Primària.

X

PEPLI
Plàstica en anglés en tota la Primària

PEPLI

X

Ruta de la
Conselleria

IES La Murta

C. La Purísima (46000602)
C/ Rambla, 2
Tel.: 96 241 12 39 Fax: 96 241 44 51

PEPLI

C. Sagrada Família (4600547)
C/ Sagrada Família, 38
Tel.: 96 240 45 81

PEPLI

X

1

X

No

C. Sants Patrons (46000614)
C/ Benito Pérez Galdós, 52
Tel.: 96 241 21 31 Fax: 96 240 47 03

PEPLI

X

1

X

No

IES Rei en Jaume

Xúquer Centre Educatiu (46000638)
Av. Professor Bernat Montagud, 3
Tel.: 96 241 21 85

PEPLI

X

1

X

No

Al mateix centre

Ruta
pròpia

Al mateix centre

Més informació a:

Preguntes freqüents

www.telematricula.es

Vídeo

CENTROS

CÓDIGOS

CORREOS ELECTRÓNICOS

E. I. TULELL

46020194

46020194@gva.es

CEIP ALBORXÍ

46000675

46000675@gva.es

CEIP AUSIÀS MARCH

46000699

46000699@gva.es

CEIP F. GARCÍA SANCHIZ

46000730

46000730@gva.es

CEIP GARCÍA LORCA

46000663

46000663@gva.es

CEIP GLORIA FUERTES

46028685

46028685@gva.es

CEIP LLUÍS VIVES

46000729

46000729@gva.es

CEIP PINTOR T. ANDREU

46015502

46015502@gva.es

CEIP TIRANT LO BLANC

46017705

46017705@gva.es

CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

46000651

46000651@gva.es

CEIP MARIA D’AIGÜES VIVES

46015204

46015204@gva.es

C. LA PURISIMA

46000602

lapurisimaalzira@planalfa.es

C. SAGRADA FAMÍLIA

4600547

sagradafamiliaalzira@hotmail.com

C. SANTS PATRONS

46000614

info@santospatronos.es

XÚQUER CENTRE EDUCATIU

46000638

info@axuquer.es

CEE CARMEN PICÓ

46000584

46000584@gva.es

IES JOSÉ MARÍA PARRA

46000717

46000717@gva.es

IES LA MURTA

46024953

46024953@gva.es

IES REI EN JAUME

46000705

46000705@gva.es

