
Calendari d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat  
en centres docents públics i centres privats concertats, no universitaris

Procés únic d’admissió per al curs 2016-2017

Província de València

Comissions 
d’escolarització

Presentació 
sol·licituds Duplicitats Baremació Llistes 

provisionals

Reclamacions 
davant direcció 
o titularitat del 

centre

Llistes 
definitives Matrícula

Alumnes adscrits
de centres d’Educació 
Infantil a centres 
d’Educació Primària

(*)

Admissió a
Educació Infantil / 
Educació Primària

Fins al 
27 d’abril

Del 9 al 19 de 
maig

26 i 27 de 
maig

Del 9 al 27 de 
maig 2 de juny Fins al

6 de juny 14 de juny Del 17 al 29 
de juny

Alumnes adscrits
de centres d’Educació 
Primària a centres 
d’Educació Secundària 
Obligatòria

(*) (**)

Admissió a
ESO / Batxillerat

Fins al 
27 d’abril

Del 23 de maig 
al 2 de juny

Del 8 al 10 de 
juny

Del 24 de maig 
al 15 de juny 11 de juliol Fins al

13 de juliol 19 de juliol Del 21 al 28 
de juliol

(*) Desapareix la necessitat que les famílies confirmen plaça en els centres públics. L’alumnat passa automàticament d’una etapa a una altra sense necessitat de realitzar 
cap tràmit, tant si es tracta d’un centre públic com si és concertat. Amb això s’unifica el procediment en tots els centres sostinguts amb fons públics, es garanteix l’itinerari 
educatiu i s’eliminen tràmits en el procediment d’admissió.
(**) Els alumnes procedents de centres adscrits que no hagen sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d’admissió podran avançar la formalització de la matrícula 
del 27 de juny a l’1 de juliol.

* * * * * * * * 

Calendario de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato  
en centros docentes públicos y centros privados concertados, no universitarios

Proceso único de admisión para el curso 2016-2017

Provincia de Valencia

Comisiones de 
escolarización

Presentación 
solicitudes Duplicidades Baremación Listas 

provisionales

Reclamaciones 
ante dirección 
o titularidad 

del centro

Listas 
definitivas Matrícula

Alumnos adscritos
 de centros de Educación 
Infantil a centros de 
Educación Primaria

(*)

Admisión a
Educación Infantil / 
Educación Primaria

Hasta el 
27 de abril

Del 9 al 19 de 
mayo

26 y 27 de 
mayo

Del 9 al 27 de 
mayo 2 de junio Hasta el

6 de junio 14 de junio Del 17 al 29 
de junio

Alumnos adscritos
de centros de Educación 
Primaria a centros de 
Educación Secundaria 
Obligatoria

(*) (**)

Admisión a
ESO / Bachillerato

Hasta el 
27 de abril

Del 23 de mayo 
al 2 de junio

Del 8 al 10 de 
junio

Del 24 de mayo 
al 15 de junio 11 de julio Hasta el

13 de julio 19 de julio Del 21 al 28 
de julio

(*) Desaparece la necesidad de que las familias confirmen plaza en los centros públicos. El alumnado pasa automáticamente de una etapa a otra sin necesidad de realizar 
ningún trámite, tanto si se trata de un centro público como si es concertado. Con ello se unifica el procedimiento en todos los centros sostenidos con fondos públicos, 
se garantiza el itinerario educativo y se eliminan trámites en el procedimiento de admisión.
(**) Los alumnos procedentes de centros adscritos que no hayan solicitado plaza en otro centro en el proceso de admisión podrán avanzar la formalización de la matrícula 
del 27 de junio al 1 de julio.
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