ESCOLA INFANTIL
1er CICLE
“RIU Túria”
Código: 46025404

C/ Masia de Plater s/n
46190 Riba-roja.
Telf. 96-1653185
Correo-e: eeii@ribarroja.es

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ
2021-2022
Escola Infantil 1er ciclo
“Riu Túria”

✔CALENDARI DE SOL·LICITUD D’ ADMISSIÓ

Presentació
de
sol·licituds
Del 25 de
maig al 2 de
juny

Publicació
llistes
provisionales

Presentación
de
reclamaciones

Llistes
definitivas

Matrícula

El 8 de juny

Del 9 al 11 de
juny

El 14 de
juny

Del 17 al 23
de juny

✔TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ


Admissió de manera telemática en la web de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria



La sol·licitud la farà la mare, el padre o el tutor legal.Termini de presentació de sol·licitud
(d’admissió), del 25 de maig al 02 de juny(des de les 9:00 h. del 25 de maig fins a les
23:59 h. del 02 de juny).

✔TRAMITACIÓ PRESENCIAL DEL PROCÉS D’ ADMISSIÓ

Aquelles famílies que per circumstàncies no puguen o no tinguen els mitjans necessaris per a
sol·licitar plaça de manera telemàtica hauràn de demanar cita prèvia al telèfon 961653185
( De 9h a13h) o enviar un correu: eeii@ribarroja.es

✔EMPLENAR LA SOL·LICITUD

DADES NECESSÀRIES:
 NOM DEL SOL·LICITANT, pare, mare,o tutor legal.

 NOM DE L ‘ALUMNE O ALUMNA
 FAMÍLIES SEPARADES: En los supòsits de ‘NO CONVIVÈNCIA’ dels progenitors,
haurà de marcar-se la casella corresponent i nom i dades de l’altre progenitor.
 AUTORIZACIÓN per a consulta de la Renda per part de l’Agència Tributària.
 CURS SOL·LICITAT: Nascuts en el 2019  2 INF
Nascuts en el 2020  1 INF
Nascuts en el 2021  0 INF

 DECLARACIÓ RESPONSABLE: No s’aporta documentació ara, sí en la
matrícula La declaració 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.





 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’admisisó. Annex I de l’ORDE 7/2016, de 19 d’abril, amb els
següents criteris .
1. FAMÍLIES D’ACOLLIMENT
2. VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE O TERRORISME
3. FAMÍLIES AMB CANVI DE DOMICILI CONSEQÜENCIA 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 poe la Conselleríi 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 las famílies nombroses. No val un altre tipus de document.

- El títol oficial de família nombrosa.
- Còpia del títol de família nombrosa per la qual es va sol·licitar la renovació juntament
amb la còpia de la sol·licitud presentada.
- Títol temporal de família nombrosa, vàlid per un perío de de tres mesos a comptar des de la data
de l’expedició, emés portal DGIPI de la província de residència.

6. FAMíLIA MONOPARENTAL
S’acreditarà aportant el Títol Oficial de Família Monoparental o amb la Targeta Acreditativa expedit per la
Conselleria competent en matèria de família, regulat pel Decret179/2013 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, pel qual es regula el reconeixement
de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana. (DOCV 23.03.2018).

7. DOMICILI FAMILIAR O DOMICILIO LABORAL
* Domicilio familiar:
MOLT IMPORTANT: el CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT del sol·licitant ha de coincidir amb el nom i
adreça d’un rebut d’aigua, llum, gas, telèfono, …
Si no coincideixen, és dir, si hi ha discrepància entre el domicili i nom que figuren en tots dos
documents que es presenten,han de soli·lcitar a l’Ajuntament de Riba-roja un “Certificat de Convivència” .
- En el cas que es presente el contracte de lloguer, s’haurà d’adjuntar a aquets l’acreditació que
s’ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (MODELS 805 ó 806) en la Conselleria competent en
matèria d’hisenda

* Domicili laboral:
- Si es prefereix acreditar el lloc de treball d’uns dels pares/mares o tutor/a, s’ aportará en cas:
* Treballador per compte d’altre , aportarà l’original d’un “Certificat” emés per l’empresa en el qual
s’acredite la relació laboral y 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 retenidors (MODELS 036 ó 037).
IMPORTANT: Puntua igual viure o treballar en la localitat de Riba-roja, però no les dues coses.

Annex I de l’ ORDRE 7/2016, de 19 d’abril

CRITERIS ANTERIORS AMB LA SEUA PUNTUACIÓ
PRIORITATS (sense puntuació)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

La preferència d'accés als centres s'efectuarà d'acord amb l'ordre de prelació següent:
L'alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de gènere o de terrorisme.
L'alumnat que es trobe en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció.
Aquest alumnat tindrà preferència per a accedir, a elecció de la família, al centre on estiguen escolaritzats els fills o filles de
les famílies acollidores o altres menors a càrrec seu, o en un centre situat en l'àrea d'influència del seu domicili familiar o
laboral.
L'alumnat en acolliment residencial.
L'alumnat que haja de canviar de residència per desnonament familiar.

1. GERMANS/ES
Per cada germà o germana matriculat en el centre sol·licitat, que haja de continuar assistint al mateix curs escolar per al
qual se sol·licita plaça ........................................................................................................................................... 15 punts
2. PARE O MARE TREBALLADOR/A DEL CENTRE ....................................................................................... 5 puntos
3. DOMICILI
Àrea d’influència................................................................................................................................................ 10 puntos
Àrea limítrof........................................................................................................................................................5 puntos
4. RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ ............................................................................................................4 puntos
5. RENDA FAMILIAR (SENSE SER BENEFICIARI/A 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 QUÈ
SE SOL·LICITA LA PLAÇA
Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’ IPREM ............................................................................. 3,5 puntos.
Renda anual per càpita superior a la meitat de l ‘IPREM e inferior o igual a l’IPREM ..........................................3 puntos.
Renda anual per càpita superior a l’IPREM e inferior o igual al resultat de multiplicar el IPREM per 1,5 ............ 2,5 puntos.
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 puntos.
6. FAMÍLIA NOMBROSA
General ................................................................................................................................................................3 puntos
Especial ...............................................................................................................................................................5 puntos
7. DISCAPACITAT
8. Discapacitat de l’alumne:
Del 33 al 64%. ....................................................................................................................................................... 4 puntos
Igual o superior al 65% ..........................................................................................................................................7 puntos
Discapacitat dels pares,mares o germans/es del alumne:
Del 33 al 64%. ....................................................................................................................................................... 3 puntos
Igual o superior al 65% ..........................................................................................................................................5 puntos
9. FAMÍLIA MONOPARENTAL
General ...............................................................................................................................................................3 puntos
Especial .............................................................................................................................................................5 puntos

En el caso de los niños/as nasciturus, podrán optar a las plazas vacantes por orden de nacimiento

La FALSEDAT EN LES DADES DECLARADES, donarà lloc a l’anul·lació de la
Sol·licitud.

Només es podrà presentar electrònicamente una sol·licitud, per alumne,
excepte els alumnes nascuts per part múltiple (bessons, trigèmins,…) es
tramitarà com una sola sol·licitud en la qual constarà tots els fills/es
bessons,trigèmins.

✔PUBLICACIÓ DE RESULTATS
1. Es publicarà en la web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis de l’Escola Infantil.
Llistes provisionals 8 de juny
2. Llistas definitives el 14 de juny.
3.

Les famílies podrán descargar la documentació en la web de l’ajuntament o
recollir-la a l’Escola Infantil

4. Termini de formalització de la matrícula  del 17 al 23 de juny (tots dos inclosos
i AMB CITA PRÈVIA),

La NO matriculació dINS del perÍodE establit por la Conselleria, suposa
la pèrdua del dret a la plaça (segons el CAPÍTOL XIII, Article 52.2 de
l’Ordre 7/2016 de 19 d’abril de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura y Esport).
* Si es produïren empats i hagueren més sol·licituds que vacants amb la mateixa puntuació, es procedirà
segons marca la normativa:

Desempats (DECRET 35/2020 de 13 de març)
1. Els empats es dirimiran aplicant successivament 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, o una 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 legals treballadors del centre docent.
3. Proximitat del domicili on residisca l'alumne o alumna o
4. del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals.
5. Condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió.
6. Renda per càpita de la unitat familiar.
7. Condició legal de família nombrosa.
8. Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares, mares, tutors legals, germans o germanes.
9. Família monoparental.
10. Expedient acadèmic, només en ensenyaments post obligatòries.
11. En les situacions d'empat que es produïsquen després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es farà
12. 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 article, aquests elements no es tindran en compte per a
l'ordenació alfabètica.

Procediment de desempats en última instància (ORDRE 5/2020 de 31 de març)
«Article 43 bis. Procediment de desempats
Segons allò establit en l'article 38 del Decret 35/2020,
en les situacions d'empat que es produïsquen després
d'aplicar els criteris de desempats, el SORTEIG PÚBLIC es realitzarà d'acord amb el procediment següent: Es triaran 2 lletres per les
quals
s'ordenarà el primer cognom; també altres 2 lletres per les quals
s'ordenarà el segon cognom, i que s'aplicaran quan existisca coincidència amb el primer. En cas de no disposar d'un segon cognom, es
considerarà que aquest comença amb «AA».»
Lletres de desempat (Sorteig del 07 d'abril 2021)
Per al curs 2021-2022, d'acord amb el que s'estableix per l'article 43 bis de l'Ordre 7/2016, i l'apartat dècim de la Resolució
de 15 de maig del conseller d'Educació, Cultura i Esport, el sorteig de les lletres de desempat, es realitzarà davant notari i el resultat es
publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
En el sorteig realitzat el dimarts 07/04/2021, les lletres que han eixit per a la resolució dels desempats han sigut:
→ Per a ordenar el primer cognom: “EV” (EN AQUEST ORDRE)
→ Per a ordenar el segon cognom i que s'aplicarà quan existisca coincidència amb el primer: “ÑY”(EN AQUEST ORDRE)

✔FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
1. Termini per a la formalització de matrícules  del 17 al 23 de juny (tots dos
inclosos I AMB CITA PRÈVIA), per als alumnes que SÍ estiguen ADMESOS
2. El centre sol·licitarà la verificació de documentos acreditatius de las circumstàncies
al·legades en el procés d’admissió. S’haurà d’aportar (en paper) tota la
documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades sobre aquest tema en la
sol·licitud.
3. La formalizació de matrícula ha d’anar signada pels dos progenitors
4. Si s’ha marcat la casella de ‘NO CONVIVÈNCIA’ dels progenitors, haurà
d’aportar-se la signatura i consignar les dades del progenitor que NO HA
FORMULAT LA SOL·LICITUD

DOCUMENTACIÓ

PER A LA REALTIZACIÓ DE LA MATRÍCULA
ELS ALUMNES ADMESOS.

✔

Imprés de formalització de matrícula.

✔

Fotocòpia y original dels DNI dels progenitors.

✔

Fotocòpia y original del LLIBRE DE FAMÍLIA (de totes les pàgines escrites).

✔

Fotocòpia y original de la TARGETA SANITÀRIA (SIP) de l’alumne.

✔

Fotocòpia y original d’un rebut de llum, aigua, gas, telèfon, …

✔

Imprés de domiciliació bancària segellat pel banc

✔

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

✔

En cas de no haver fet la Renda de l’exercici 2020, hauran de portar el “Certificat d’Imputacions”
de l‘IRPF (es tramita a través d’Hisenda).

NORMATIVA
.
•

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, 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 2021-2022.

•

DECRET 40/2016, de 15 d'abril, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i
privats concertats que imparteixen 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, pel
qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen
ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat..

•

ORDRE 7/2016, de 19 d'abril, 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.

•

Correcció d'errors de l'ORDRE 7/2016 (Infantil, Primària, ESO 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.

•

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten les instruccions per al compliment de la
normativa de Protecció de Dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat

