El Campello
Ajuntament

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 2019/2020 según
Resolución de 25 de marzo de 2019 DOCV (Diario Oficial de la Comunidad Valenciana) n.º
8516 de 28 de marzo 2019.


Publicación vacante en cada Centro: el 9 de mayo.



Plazo presentación solicitudes y documentación: Del 9 al 17 de mayo.



Publicación listas provisionales en el Centro: 30 mayo.



Reclamaciones ante el Consejo Escolar del Centro: Del 30 de mayo al 3 de junio.



Publicación listas definitivas de admitidos: 12 de junio



Reclamaciones ante la Comisión de Escolarización mediante escrito presentado en El
Ayuntamiento en el Registro General de Entrada: Del 12 al 14 de junio.



Contestación a dichas reclamaciones hasta el: 1 de julio.



Contra esta Resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la
Dirección Territorial en el plazo de un mes.



Formalización de la matrícula en el Centro: Del 13 de junio al 3 de julio.



Formalización en caso de renuncia o excedentes: El 4 de julio.
Nota importante:

La documentación para la matriculación se podrá recoger en los Centros donde deseen
matricularlos a partir del 7 de mayo. Asimismo podrán encontrar la documentación en la página
web www.elcampello.es (áreas municipales/educación). También se podrá realizar la solicitud
VÍA TELEMÁTICA a través del asistente que se abrirá el mismo día 9 de mayo en la página
web de la Consellería de Educación, Investigación, cultura y Deporte, enlace:
http://www.ceice.gva.es, en el icono “Admisión del alumnado”, y pinchar en ASISTENTE
PARA INFANTIL ó PRIMARIA, que se debe imprimir y firmar y entregar junto con la
documentación necesaria en el Centro de primera opción.
SOLO SE PRESENTARÁ UNA SOLICITUD EN EL CENTRO DE PRIMERA OPCIÓN.
SI PRESENTAN MÁS DE UNA SOLICITUD NO SERÁ ADMITIDA NINGUNA DE ELLAS.
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El Campello
Ajuntament

CALENDARI DE MATRICULACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 2019/2020 segons Resolució
de 25 de març de 2019, DOCV (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana) núm. 8516 de data 28
de març de 2018.


Publicació vacant en cada Centre: El 9 de maig.



Termini presentació sol·licituds i documentació: Del 9 al 17 de maig



Publicació llistes provisionals en el Centre: 30 de maig



Reclamacions davant del Consell Escolar del Centre Del 30 de maig al 3 de juny.



Publicació llistes definitives d'admesos: 12 de juny



Reclamacions davant de la Comissió d'Escolarització per mitjà d'un escrit presentat en
L'Ajuntament al Registre General d'Entrada: Del 12 al 14 de juny



Contestació a les reclamacions fins al: 1 de juliol



Contra aquesta Resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant de la
Direcció Territorial en el termini d'un mes.



Formalització de la matrícula en el Centre: Del 13 de juny al 3 de juliol



Formalització en cas de renúncia o excedents El 4 de juliol.

La documentació per a la matriculació es podrà arreplegar en els Centres on desitgen
matricular-los a partir del 7 de maig . Així mateix podran trobar la documentació en la pàgina
web www.elcampello.es (àrees municipals/educació). També es podrà realitzar la sol·licitud VIA
TELEMÀTICA a través de l'assistent que s'obrirà el mateix dia 9 de maig en la pàgina web de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, enllaç: http://www.ceice.gva.es, en la icona
“Admissió de l'alumnat”, i punxar en ASSISTENT PER A INFANTIL o PRIMÀRIA, que s'ha
d'imprimir i firmar i entregar, junt amb la documentació necessària, al Centre de primera opció."
NOMÉS ES PRESENTARÀ UNA SOL·LICITUD AL CENTRE DE PRIMERA OPCIÓ.
SI PRESENTEN MES D'UNA SOL·LICITUD NO SERIA ADMESA CAP D'ELLES
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