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INFORMACIÓ GENÈRICA PER A  “INGRÉS A L’ESCOLA INFANTIL”

1. Finalitat 

Procés per a l'admissió d'alumnat a l'Escola Infantil Municipal “Ramona Simón” de Novelda, en nivells educatius del primer cicle 

d'Educació d'Infantil, d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys. 

Per a xiquets/es nascuts/des entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020. Nombre de places vacants: 14

Per a xiquets/es nascuts/des entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. Nombre de places vacants: 26

2. Qui ho pot presentar 

El pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a.

3. Terminis de Presentació i del procés 

Presentació sol·licituds: Del 26 d'abril al 4 de maig, ambdós inclosos 

4. Lloc de presentació

Preferent Tramitació En línia: A través de la pàgina https://sede.novelda.es 

Tramitació presencial: En l’Escola Infantil Municipal, C/ Tirso de Molina, 45, sol·licitant Cita Prèvia, a partir del 29 de maig de 9.00 a 

14:30h., en el telèfon: 965604937 o a través del correu electrònic ramonasimon@novelda.net. 

5. Òrgan Gestor

Departament d’Educació: Escola Infantil Municipal 

6. Termini de resolució: 

Publicació de llistes provisionals: 19 de maig.
Reclamació al Consell Escolar del Centre: Del 19 al 23 de maig.
Publicació de llistes definitives: 3 de juny
Formalització de matrícula: De 3 de juny al 6 de juliol
Les possibles modificacions d'aquests terminis s'actualitzaran en la web de l'Ajuntament https://novelda.es, en la pàgina 

de la Regidoria d'Educació.

7. Efectes del silenci administratiu

Desestimatori.

8. Recursos contra la resolució

Contra les Llistes Provisionals es reclamarà davant la Direcció del Centre, previ informe del Consell Escolar, en els temps establits en 

el Calendari Escolar.

Les al·legacions a les Llistes Definitives es presentaran davant la Comissió d'Escolarització en els terminis previstos. Contra les 

decisions d'aquest òrgan, es podrà interposar Recurs d'alçada davant la Direcció Territorial competent, la resolució de la qual posarà 

fi a la via administrativa.

9. Normativa bàsica

LLEI 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

LLEI 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

DECRET 40/2016 del 15 d'abril, del Consell, 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, 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 Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es 

dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la 

Generalitat.

https://sede.novelda.es/
mailto:ramonasimon@novelda.net


ORDRE 14/2022, de 24 de març de 2022, del Coseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'ordre 7/2016del 19 d'abril,
que 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 Secundari Obligatòria i Batxillerat.

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  docents,  sostinguts  amb fons  públics  de  la
Comunitat  Valenciana  que  imparteixen  ensenyaments  d'Educació  Infantil,  Educació  Primària,  Educació  Secundària  Obligatòria  i
Batxillerat per al curs 2022-2023.

10. Pagament de taxes

No està subjecte a taxa.

11. Informació addicional

DOCUMENTACIÓ PER A IDENTIFICACIÓ DE L’INTERESSAT:  Els documents han de ser originals  i trobar-se en vigor per a 

escanejar-los.

Tramitació presencial:

Ciutadans espanyols: DNI 

Ciutadans comunitaris: Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, en el qual consta el NIE, juntament amb el document acreditatiu de

la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país.

Ciutadans no comunitaris: Targeta d'Identitat d'Estranger, en el qual consta el NIE o, en defecte d'això, Passaport.

Representants: DNI i document en el qual conste la representació legal, juntament amb DNI o document equivalent de l'interessat.

Menors: Llibre de família o Certificat de naixement i DNI, en cas de tindre’l.

T  ramitació en línia:  

Les persones físiques, i els seus representants s'identificaran a través de les seues corresponents signatures electròniques.

        12. Documentció

Formulari de sol·licitud d’admissió, degudament omplit totalment.

Fotocòpia de la documentació identificativa del pare /mare o de tutor/a.

Fotocòpia de la Targeta SIP de l’alumne.

Fotocòpia del Llibre de Família de tots els membres de la família.

Document que legitime l'ocupació del domicili (rebut recent de llum, aigua, contracte de lloguer o butlletí d'empadronament).

Per a treballadors per compte propi: alta en el Cens d'Activitats Econòmiques i alta en el Règim E. de la Seguretat Social.

En cas d'acollir-se al domicili laboral: domicili del centre de treball (certificat d'empresa, nòmina o contracte de treball recents)

Títol oficial actualitzat de Família Nombrosa, en el seu cas.
Títol oficial de Família Monoparental, en el seu cas.
Renta Valenciana d’Inclusió, en el seu cas.
Certificat o targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, emesos per la Conselleria de Benestar Social (del xiquet, 
pare o mare, o tutor o germans i el grau), en el seu cas.
Acreditació de situació d’accés prioritari.


