
 

Admissió alumnes curs 2019-2020 

 
Com tramitar la sol·licitud? 
 

Es possible fer-la telemàticament mitjançant els assistents d'admissió telemàtica proporcionats al 

següent enllaç de la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: 
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio o en la nostra pàgina web. 
http://mrosamolasonda.com/ 
Es preveu que els participants que emplenen la seua sol·licitud telemàticament rebran en l'adreça de correu electrònic que faciliten la 

informació relativa al resultat del procés d'admissió. 

 
Una altra opció és descarregar per a emplenar els models de sol·licitud disponibles en l’apartat d’admissió 
de la nostra pàgina web. 

 
En cas de no ser possible cap de les opcions anteriors els models de sol·licituds també es podran recollir 
en el centre. 
 
En qualsevol de les opcions, cal lliurar la sol·licitud emplenada i signada junt amb la 
documentació al centre escollit com a primera opció. 

  
Com fer la sol·licitud? 

 

S'emplenarà una única sol·licitud mitjançant el model oficial que figura com a annex III de l'Ordre 

26 de març de 2019. Se recomana que la sol·licitud que estiga signada per els dos progenitors. 

 

És important presentar una única sol·licitud, perquè en cas contrari, no se'n tindrà en compte cap i es 

procedirà a l'escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, 

queden llocs vacants. 

 

Quan presentar la sol·licitud? 

  En secretària de 10h a 13h. 

      Infantil y primària: del 9 al 17 de maig 

      ESO: del 21 al 30 de maig 
 

Calendari 
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Quina documentació ha d'acompanyar la sol·licitud? 

 
Junt a la sol·licitud caldrà aportar tota la documentació que acredite les circumstàncies al·legades.Aquesta 
documentació es tindrà en compte en totes les opcions dels centres escollits. 

 
Les sol·licituds presentades fora de termini no seran tingudes en compte per a la baremació. 

 
La falsedat en les dades aportades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i s'escolaritzarà 

l'alumne/a en els llocs vacants una vegada finalitzat el procés d'admissió. 

Documentació per a totes les sol·licituds 

 
Original i fotocòpia del Llibre de Família on consten tots els membres de la unitat familiar. 

 

Fotocòpia i original del DNI/NIE del pare, mare i la resta de membres de la unitat familiar majors 
de 16 anys i de l'alumne-a i germans menors de 16 anys si el tingueren. Tots els D D DNI/NIE es 
presentaran en un full i sense retallar. 

 
Baremació 
 

Quins són els criteris de baremació? 

 
Germans: 15 punts 
Per cada germà matriculat al centre. 
 

Pare o mare treballador/a del centre docent: 5 punts 
Documentació a aportar: 
Aquesta circumstància serà acreditada per la titularitat del centre. 
 

 DOMICILI: Àrea d'influència, 10 punts; àrea limítrof, 5 punts 
 ONDA: zon única 

Es pot escollir el domicili familiar o laboral per a cada centre triat en la sol·licitud a fi d’obtindre la màxima 
puntuació per zona en cada centre. 
 

Quan els pares tenen domicilis diferents, el domicili a efectes de baremació serà el del progenitor que tinga la 
custòdia. Si la custòdia és compartida, es considerarà com a residència on estiga empadronat l'alumne o 
alumna. 
 
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. 
 

Documentació a aportar: 
 
El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI/NIE del pare, mare o tutor/a i d'una factura 
recent (no son vàlids els rebuts de pagament) d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. 
 
Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es presentarà un certificat de 
residència lliurat per l'ajuntament. 

 
En cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit 
de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d'hisenda. 
 
Els treballadors i treballadores per compte d'altri aportaran certificat emès per l'empresa en què 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). 
 

 Renda igual o inferior a 2 vegades l'IPREM: 2 punts 
 

Si la família vol que se li tinga en compte el criteri de renda de la unitat familiar, haurà d'emplenar l'annex VI 

signat per tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. A aquests efectes, es considerarà unitat 
familiar la formada pels cònjuges i els fills menors de 18 anys, així com els majors d'edat i menors de 26 anys 
que convisquen en el domicili familiar i no perceben cap tipus d'ingrés. En el cas que només hi haja un progenitor 
en la unitat familiar s’haurà justificar la circumstància i presentar volant de convivència on consten tots els 
membres de la unitat familiar. 
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En cas que algun membre de la unitat familiar siga beneficiari de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI):  3 
punts. 

  

Família nombrosa: General, 3 punts; especial, 5 punts 
 
Documentació a aportar: 
Fotocòpia i original del títol oficial de família nombrosa a què fa referència l'article 4 de la Llei 40/2003, de 18 
de novembre, de protecció de les famílies nombroses. 

  
   Discapacitat: de 3 a 7 punts 

Discapacitat de l'alumne/a: 

 Del 33 al 64%: 4 punts 

 Igual o superior al 65%: 7 punts 

Discapacitat dels pares, mares o germans/es de l'alumne, per cadascun: 

 Del 33 al 64%: 3 punts 

 Igual o superior al 65%: 5 punts 

  
Documentació a aportar: 

Fotocòpia i original 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. 
 
Es valorarà 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 els pensionistes de 

classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent. 
  

Família monoparental: General, 3 punts; especial: 5 punts. 
  

Segons el Decret 179/2013, article 21. No és acumulable a la puntuació obtinguda per família nombrosa. 

Documentació a aportar: 

Fotocòpia i original del títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família 

(Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell) 

  

Com es farà l'assignació de llocs escolars? 
   

La plaça escolar assignada dependrà sempre de la puntuació obtinguda en la baremació. Així, totes les opcions 
triades seran baremades en igualtat de condicions. 

  
Desempats 

 
Els empats es dirimiran aplicant els criteris establits en l’article 38 del Decret 40/2016. 
 
En aplicació de l’article anterior, es va realitzar un sorteig en acte públic el passat 7 de març de 2019 en la seu 
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per obtindre la lletra del primer cognom a partir de 
la qual s’assignaran les places. La lletra que va resultar insaculada va ser la O. (Quan el primer cognom estiga 
encapçalat per preposició o per preposició més article, aquests elements no es tindran en compte per a 

l’ordenació alfabètica.) 
  
 
Alumnes prioritaris: 
  

 L'acolliment familiar s'acreditarà aportant la resolució administrativa o judicial per la qual s'haja formalitzat, 

certificat emès per la conselleria competent en matèria de benestar social, en la que es faça costar l'existència 
de l'acolliment i l'entitat dels acollidors. 
 
L'acolliment residencial s'acreditarà aportant certificació emesa per la conselleria competent en matèria de 
benestar social. 
 
La situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desdonament es justificarà aportant resolució judicial 

o administrativa la que s'acredite aquesta circumstància. 
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La condició d'esportista s'acreditarà aportant fotocòpia del Butlletí Oficial de l’Estat o del Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana en el que figure el reconeixement com a tal, o certificat d'esportista d'alt rendiment emès 
pel Consell Superior d'Esports. El lloc d'entrenament s'acreditarà amb certificat emès pel representant legal del 

club o federació. 
Relació de codis de  centres de Onda per a omplir la sol·licitud. 

  

  

  

Centres d’E. Infantil I E. Primària 

  

CODI CENTRE 

12002038 CEIP BALTASAR RULL VILLAR 

12004345 CEIP MESTRE CABALLERO 

12006767 CEIP MIRALCAMP 

12002014 CEIP PÍO XII 

12002051 CENTRE COLEGIO MADRE Mª ROSA MOLAS 

12002063 CENTRE VIRGEN DEL CARMEN 

  

Centres d’ESO 

  

CODI CENTRE 

12002063 CENTRE VIRGEN DEL CARMEN 

12002051 CENTRE COLEGIO MADRE Mª ROSA MOLAS 

12005593 IES SERRA D´ESPADÀ 

12005741 SECCIÓ DE L´IES SERRA D´ESPADÀ 

  

Per al tràmit de la matrícula dels alumnes admesos: 

  

En el moment d'efectuar la matrícula, o abans de l'inici del curs escolar, en l'accés a les etapes d'Educació Infantil, 

Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, l'alumnat o els seus representants legals hauran 

de presentar l'informe de salut de l'escolar regulat pel que establix l'article 59.3 de la Llei 10/2014, de 29 de 

desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana (DOCV 31.12.2014). 

  

Aquest document es facilitarà en els centres sanitaris i serà omplit gratuïtament pel facultatiu que tinga a càrrec 

seu el control sanitari de l'alumne, sense perjuí del lliure exercici professional. 

  

La matrícula haurà de formalitzar-la en el termini establert, en el cas que no la formalitze, perdrà el 

lloc escolar assignat. 

  

Més informació: 

  

http://mrosamolasonda.com/ 

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la documentació i el procés d'admissió podeu posar-se amb contacte 

amb secretària mitjançant el telèfon al 964600520, passar-se per la secretària en el següent horari; de 10 a 13 

hores. 
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