ESCOLA INFANTIL
“RIU TÚRIA”
Códi: 46025404

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

v CALENDARI DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
Presentació
de
sol·licituds

Publicació
llistes
provisionals

Presentació
de
reclamacions

Llistes
definitives

Matrícula

Del 26 d’abril
al 4 de maig

El 12 de maig

Del 12 al 19 de
maig

El 24 de
maig

Del 26 maig
al 10 de juny

1. EL PROCÉS DE MATRÍCULA ES PODRÀ REALITZAR:
1.1 TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

•

Admissió de forma telemàtica en la web de l’Ajuntament de Riba-roja
de Túria

•

La sol·licitud la farà la mare, el pare o el tutor legal. Termini de
presentació de sol·licitud (d’admissió), del 26 d’abril al 4 de maig

(des de les 9:00 h. del 26 d’abril fins a les 23:59 h. del 4 de maig).
1.2 TRAMITACIÓ PRESENCIAL DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

Aquelles famílies que por circumstàncies no puguen o no tinguen els
mitjans necessaris per a sol·licitar plaça de forma telemàtica hauran de
demanar cita prèvia al telèfon 961653185 ( De 9h a13h)

2. SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
v L’imprés de sol·licitud de matrícula ha de tindre tots els camps emplenats
v DECLARACIÓ RESPONSABLE: No s’aporta documentació ara, SÍ en la

formalització de matrícula.
La declaración responsable a la qual es fa referència, substitueix
‘temporalment’ l’aportació de documentació, La qual s’entregarà en el
propi centre quan es vaja a formalitzar la matrícula.

3. FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA PER ALS ALUMNES
ADMESOS
Ø L’imprés de matrícula ha de tindre tots els camps emplenats, i haurà d’anar

signat pels dos progenitors.
Ø S’haurà d’aportar la documentació assenyalada en la sol·licitud de

matrícula, i a més:
•

Fotocòpia i original dels D.N.I dels dos progenitors

•

Fotocòpia i original del LLIBRE DE FAMÍLIA (de totes las pàgines
escrites).

•

Fotocòpia i original de la TARGETA SANITÀRIA (SIP) de l’alumne/a.

•

Imprés de domiciliació bancària segellat pel banc

•

Imprés de sol·licitud de transport (en cas de voler sol·licitar-ho)

D’acord amb l’article 40 del decreto 40/2016, l’omissió del tràmit de matrícula
implicarà la renúncia a la plaça escolar
LA FALSEDAT EN LES DADES DECLARADES, DONARÀ LLOC A L’ANULACIÓ
DE LA SOL·LICITUD.

4.CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES PER LES QUALS ES TÉ
PUNTS

(família nombrosa, família monoparental, o discapacitat de l’alumne/a o
algun membre de la família) per al procés d’admissió. Annexo I de l’ ODRE
7/2016, del 19 d’abril, amb els criteris a continuació.
1. FAMÍLIES D’ACOLLIDA
2. VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE O TERRORISME
3. FAMÍLIES AMB CANVI DE DOMICILI CONSEQÜÈNCIA DE
DESNONAMENT D’HABITATGE
4. DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/A Ó DISCAPACITAT D’ALGUN
MEMBRE DE LA FAMÍLIA

S’acreditarà mitjançant el Certificat Oficial corresponent o amb la
Targeta Acreditativa de la condició de persona amb discapacitat,
emesos per la Conselleria competent en matèria de benestar social.
En el cas de pensionistes per incapacitat permanent, en el
grau de total, absoluta o gran invalidesa: resolució de jubilació
per aquesta causa.
5. FAMÍLIA Nombrosa

S’acreditarà aportant el Títol Oficial de Família Nombrosa o amb la
Targeta Acreditativa,segons la Llei 40/2003 de Protecció a les
famílies nombroses. No val un altre tipus de document.
- El títol oficial de família nombrosa.
- Còpia del títol de família nombrosa per la qual se solicite la
renovació juntament amb la còpia de la sol·licitud presentada.
- Títol temporal de família nombrosa, vàlid per a un període de tres
mesos a comptar des de la data de l’expedició, emés pel portal
DGIPI de la província de residència.
6. FAMÍLIA MONOPARENTAL

S’acreditarà aportant el Títol Oficial de Família Monoparental o amb
la Targeta Acreditativa expedida per la Conselleria competent en
matèria de família, regulat pel Decreto179/2013 de 22 de novembre
del Consell. No val un altre tipus de document.
Aquest títol ve regulat en el Decret 19/2018, de 9 de març, del
Consell, per el qual es regula el reconeixement de la condició de família
monoparental en la Comunitat Valenciana. (DOCV 23.03.2018).
7. DOMICILI FAMILIAR O DOMICILI LABORAL

•

Domicili familiar:
MOLT IMPORTANT: el certificat d’empadronament del sol·licitant es
revisarà d’ofici

•

Domicili laboral:
Si es prefereix acreditar el lloc de treball de pares/mares o tutors,
s’aportarà en cas:

* Treballador per compte d’altre, aportarà l’original d’un “Certificat” emés per
l’empresa en el qual s’acredite suficientment la relació laboral i el domicili
del centre de treball.
* Treballador per compte propi ho acreditarà aportant la declaració censal
d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresari, profesional i retenedors
(MODELS 036 ó 037).
IMPORTANT: Puntúa igual viure o treballar en la localitat de Riba-roja,
però no totes dues coses.
ANNEX V. RESOLUCIÓ DEL 28 DE MARÇ DEL 2022
CRITERIS ANTERIORS AMB LA SEUA PUNTUACIÓ

1.GERMANS/ES
Per cada germá o germana matriculat en el centre sol·licitat, que haja
de continuar assistint el mateix curs escolar per al qual es sol·licita
plaça………………………………………………………………..15 punts
2.PARE O MARE TREBALLADOR/A DEL CENTRE……………5 punts
3.DOMICILI
Àrea de influència………………………………………………..10 punts
Àrea limítrofe……………………………………………………….5 punts
4.RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ……………………………….4 punts
5.RENDA FAMILIAR (SENSE SER BENEFICIARI DE LA RVI)
D’ ACORD AMB EL IPREM, CORRESPONENT A 14 PAGUES, EN
RELACIÓ AMB L’ EXERCICI FISCAL ANTERIOR EN 2 ANYS A
L’ANY NATURAL EN EL QUAL ES SOL·LICITA LA PLAÇA
Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat del IPREM……….3,5 punts.
Renda anual per càpita superior a la meitat del IPREM e inferior o igual al
IPREM………………………………………………………………………3 punts.
Renda anual per càpita superior al IPREM e inferior o igual al resultat de
multiplicar el IPREM per 1,5………………………………………..2,5 punts.
Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar el IPREM per

1,5 e inferior o igual al resultat de multiplicar el IPREM per 2…….
……………………………………………………………………….2 punts.
6.FAMÍLIA NOMBROSA
General……………………………………………………………….3 punts
Especial………………………………………………………………5 punts
7. DISCAPACITAT, Discapacitat de l’alumne:
Del 33 al 65%..............................................................................4 punts
Igual o superior al 65%................................................................7 punts
Discapacitat dels pares/mares o germans de l’alumne/a:
Del 33 al 64%3 punts
Igual o superior al 65%.................................................................5 punts
8.FAMÍLIA MONOPARENTAL
General………………………………………………………………...3 punts
Especial……………………………………………………………......5 punts

Desempats (DECRET 35/2020 de 13 de març)
1. Els empats es dirimiran aplicant sucessivament els criteris establits en
l’article 38 del Decret 35/2020.
«Article 38. Desempats
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, u altra persona que es trobe en
situació d’acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció,
matriculats en el centre
2. Pare, mare o tutors legales treballadors del centre docent
3. Proximitat del domicili on residisca l’alumne o del lloc de treball d’
alguns dels seus pares, mares o tutors legals.
4. Condició de persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió.
5. Renda per càpita de la unidad familiar
6. Condició legal de família nombrosa.
7. Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares,
tutors legals, germans o germanes.
8. Família monoparental
9. Expedient acadèmic, sol en ensenyaments obligatoris
10. En les situacions d’empat que es produïsquen després d’aplicar
aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per
sorteig públic, d’acord amb el procediment que establisca la

Conselleria competent en matèria d’educació.
Quan el primer cognom estiga encapçalat per preposició o per
preposició més artícle, aquests elements no es tindràn en compte per
l’ordenació alfabètica.

