ESCOLA INFANTIL EL TABALET
INFORMACIÓ PROCÉS MATRICULACIÓ I ADMISSIÓ ALUMNAT
CURS 2022/2023
(NASCUTS EN L’ANY 2020 I L’ANY 2021)

ACCIONS QUE CAL TINDRE EN COMPTE

DATES

1.Presentació de sol·licituds de forma telemàtica

Del 26 d’abril (9:00 h) fins el 4 de maig
(23:59 h.)

2. Publicació de vacants provisionals

19 de maig

3 .Llistats provisionals

19 de maig

4. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat Del 19 al 23 de maig
provisional.
5. Revisió de la baremació

Del 19 al 25 de maig

6. Publicació de les vacants definitives

3 de juny

7. Llistes definitives

3 de juny

8. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat Del 3 al 7 de juny
definitiu
8.Matricula

Del 22 de juny al 6 de juliol

9. Matricula per places vacants produïdes per
renúncia o excedents

7 i 8 de juliol

DOCUMENTS DE CONSULTA
DECRET 40/2016 de 15 d´abril, del Consell, que regula l´admissió en els centres docents públics i privats
concertats que imparteixen ensenyaments d´Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març, pel decret 58/2021, de 30 d’abril, per
la disposició final segona del Decret 39/2020 de 20 de març, i pel decret 21/2022 de 4 de març.
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 modificada per l´Ordre 5/2020, de 31 de març i per l’ordre 14/2022, de
24 de març, d´ara endavant Ordre 7/2016.
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el
calendari i es dicten instruccions respecte al procediment 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 2022-2023.
Resultat del sorteig davant notari a què fa referència l'article 38 del decret 40/2016 i el 43 bis de
l’Ordre 7/2016.
« El sorteig previst per a obtindre les lletres per les quals ordenar els cognoms de l’alumnat i
resoldre situacions d’empat que es produïsquen després d’aplicar els criteris de desempat s’ha realitzat
davant de notari, el dia 23 de març de 2022, en la seu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport»
El resultat d’aquest sorteig ha sigut el següent:
- Per a ordenar el primer cognom s'extrauen les lletres: ZV (en aquest ordre)
- Per a ordenar el segon cognom, que s'aplicaran quan existisca coincidència amb el primer,
s'extrauen les lletres: KA (en aquest ordre)

ESCUELA INFANTIL EL TABALET
INFORMACIÓN PROCESO MATRICULA Y ADMISIÓN ALUMNADO
CURSO 2022/2023
(NACIDOS S EN EL AÑO 2020 Y 2021)

ACCIONES A TENER EN CUENTA

FECHAS

1.Presentación de solicitudes de forma telemática

Del 26 de abril (9:00 h) hasta el 4 de mayo
(23:59 h.)

2. Publicación de vacantes provisionales

19 de mayo

3 .Listados provisionales

19 de mayo

4. Presentación telemática de reclamaciones al
resultado provisional.

Del 19 al 23 de mayo

5. Revisión de la baremación

Del 19 al 25 de mayo

6. Publicación de les vacantes definitivas

3 de junio

7. Listados definitivos

3 de junio

8. Presentación telemática de reclamaciones al
resultado definitivo

Del 3 al 7 de junio

8.Matrícula

Del 22 de junio al 6 de julio

9. Matricula para plazas vacantes producidas por
renuncia o excedentes

7 y 8 de julio

DOCUMENTOS DE CONSULTA
DECRETO 40/2016 de 15 de abril, del Consell, que regula la admisión en los centros docentes públicos y
privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria i Bachillerato, modificado por el Decreto 35/2020, de 13 de marzo, por el decreto
58/2021, de 30 de abril, por la disposición final segunda del Decreto 39/2020 de 20 de marzo, y por decreto
21/2022 de 4 de marzo.
ORDEN 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, por la cual se
regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria i Bachillerato modificada por la Orden 5/2020, de 31 de marzo y por la
orden 14/2022, de 24 de marzo, de ahora en adelante Orden 7/2016.
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, del director general de Centres Docentes, por la cual se
establece el calendario y se dictan instrucciones respecto al procedimiento de admisión del alumnado en
los centros públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria i Bachillerato, para al curso
2022-2023.
Resultado del sorteo ante notario a que hace referencia el articulo 38 del decreto 40/2016 i el 43 bis
de l’Ordre 7/2016.
« EL sorteo previsto para obtener las letras por las cuáles ordenar los apellidos del alumnado y
resolver situaciones de empate que se produzcan después de aplicar los criterios de desempate se ha
realizado delante de notario, el día 23 de marzo de 2022, en la sede de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport”
El resultado de este sorteo ha sido el siguiente:
- Para ordenar el primer apellido se extraen las letras ZV ( en este orden)
- Para ordenar el segundo apellido, que se aplicaran cuando exista coincidencia con el primero, se
extraen las letras KA ( en este orden).

