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Estimades famílies,
Ací podeu trobar els enllaços a la legislació que regula tot allò relatiu al Procés d'Admissió.
En aquestos, podreu consultar tota la informació necessària respecte a terminis, procediment
d'actuació, quines circumstàncies atorguen punts i com acreditar-los.

Ordre 7/2016 que regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Valenciana:
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf
En aquesta ordre podreu trobar el funcionament del procés d’admissió i quins són els requisits per
a l’acreditació de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud d’admissió.

Resolució de 26 de març de 2018, per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió en
els centres públics i privats concertats de la província de València.
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3144.pdf
Ací podreu trobar el calendari amb els terminis previstos per a les diverses gestions (MOLT
IMPORTANT) i les sol·licituds que haureu de presentar al Centre de primera opció.

Us facilitem també l’enllaç a la pàgina web de Conselleria on trobareu tota la informació i novetats
que vagen eixint respecte al procés d’admissió per al curs 2018-2019:
http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado

Quedem a la vostra disposició.
Atentament,
L’Equip Directiu.
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Abril 2018

Estimadas familias,
Aquí podréis encontrar los enlaces a la legislación que regula todo lo relativo al Proceso de
Admisión y en los que podréis consultar toda la información necesaria respecto a plazos,
procedimiento de actuación, qué circunstancias otorgan puntos y cómo acreditarlas.

Orden 7/2016 que regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Valenciana:
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf
En esta orden podréis encontrar el funcionamiento del proceso de admisión y cuales son los
requisitos para la acreditación de las circunstancias alegadas en la solicitud de admisión.

Resolución de 26 de marzo de 2018, por la que se establecen el calendario y el procedimiento de
adimisión en los centros públicos y privados concertados de la provincia de Valencia.
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3144.pdf
Aquí podréis encontrar el calendario con los plazos previstos para las diversas gestiones (MUY
IMPORTANTE) y las solicitudes que tendréis que presentar en el Centro de primera opción.

Os facilitamos también, el enlace a la página web de Conselleria donde encontraréis toda la
información y novedades que vayan saliendo respecto al proceso de admisión para el curso 20182019:
http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado

Quedamos a vuestra disposición.
Atentamente,
El Equipo Directivo.

