
 
 
 

 

EL PROCÉS D'ADMISSIÓ PER AL CURS 2020/21 ES REALITZARÀ DE MANERA 
TELEMÀTICA A CAUSA DE L'ESTAT D'ALARMA. 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports ha activat el web telematricula.es per a tramitar 

l’admissió telemàtica per al curs 2020-2021 des de casa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.edu.gva.es/telematricula/


T R A M I T A C I Ó  T E L E M À T I C A  D E L  P R O C É S  D ’ A D M I S S I Ó  
El procediment d'admissió per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica: 

 L’administració educativa habilitarà punts d'atenció a l'usuari per a aquelles persones que no disposen de 

mitjans electrònics. 

 En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l'aportació de la documentació acreditativa de les 

circumstàncies declarades. 

 Els resultats en els processos d'admissió es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport. 

 La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d'admissió de l'alumnat es realitzarà per 

mitjans electrònics.  

 En el procediment d'admissió les persones caldrà fer servir sistemes de verificació d'identitat a fi de 

formular la sol·licitud d'admissió. 

O B T E N C I Ó  D E  L A  C L A U  D ' A D M I S S I Ó  

Per a obtindre aquesta clau hi haurà una finestra específica en l'espai web concret que s'anunciarà en breu Una 

vegada dins es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant, el número de suport IDESP 

(codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI), la data de naixement de la persona sol·licitant, l'acceptació de 

comprovació del Ministeri de l'Interior i una adreça de correu electrònic.  

La ciutadania estrangera, que no té DNI, ha d'omplir les mateixes dades però amb el seu NIE. A banda de posar el 

NIE, caldrà omplir una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes d'estrangers i permisos 

de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant i l'acceptació de comprovació del Ministeri 

de l'Interior i una adreça de correu electrònic.  

Feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l'identificador i la contrasenya per a 

cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que ha de matricular.  

És important que es conserve la clau d'accés que preveu l'identificador i la contrasenya per tal de poder fer, 

posteriorment, reclamacions quan s'hagen fet públiques les llistes provisionals. En el web hi haurà una finestra 

específica també per a aquestes gestions, així com per a consultar llistes provisionals i llistes definitives.  

Amb la clau d'accés es podrà accedir al formulari electrònic en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud 

de centres educatius ordenats de forma preferent. Cal recordar que es poden triar fins a 10 opcions per fill/a.  

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran realitzar el procediment 

d'admissió de manera presencial amb cita prèvia als centres educatius on sol·liciten plaça com a primera opció en 

les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic. 

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d'atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la 

mateixa aplicació per a fer l'admissió telemàtica, se'ls tramitarà el procediment en les mateixes condicions que la 

resta de sol·licitants.  

 

La normativa i les corresponents resolucions en què s'estableixen els calendaris i els procediments 
d'admissió l'alumnat per al proper curs escolar 2020-2021, poden consultar-la en la pàgina web de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana:  

NORMATIVA: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa  

 

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa

