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Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de maig de
2020, del director general de Centres Docents, per la qual
s’estableix el calendari 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 2020-2021. [2020/3715]
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Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de mayo
de 2020, del director general de Centros Docentes, por
la que se establece el calendario 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 y Bachillerato para el curso 2020-2021.
[2020/3715]

En la publicació de la Resolució de 21 de maig de 2020, del director
general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari 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 2020-2021. (DOGV número 8819, de 25.05.2020), s’observa una
errada en l’annex III, que es corregeix i es publica a continuació.

Publicada la Resolución de 21 de mayo de 2020, del director general de Centros Docentes, por la que se establece el calendario 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 y Bachillerato para el curso 2020-2021 (DOGV número 8819, de 25.05.2020), se
observa un error en el anexo III, que una vez corregido, se publica a
continuación.

Des de les 9.00 h del 17 de juny a les
23.59 h del 25 de juny

Des de les 9.00 h del 8 de juny a les
23.59 h del 16 de juny

Baremació

Del 26 de juny
a l’1 de juliol

Del 26 de juny
a l’1 de juliol

Del 22 al 26 de Del 17 al 26 de
juny
juny

Duplicitats

Fins al 3 juliol

Requisit
acadèmic

15 de juliol

1 de juliol

Llistes
provisionals

Des de la publicació del
resultat fins a les 23.59 h
del 17 de juliol

Des de la publicació del
resultat fins a les 23.59 h
del 3 juliol

Presentació
reclamacions per mitjans
electrònics

27 de juliol

10 juliol

Llistes
definitives

Desde las 9.00h. del 17 de junio a las
23.59h. del 25 de junio

Desde las 9.00h. del 8 de junio a las
23.59h. del 16 de junio

Baremación

Requisito
académico

Del 26 de junio Del 26 de junio
Hasta el 3 julio
al 1 de julio
al 1 de julio

Del 22 al 26 de Del 17 al 26 de
junio
junio

Duplicidades

València, 25 de mayo de 2020.– El director general de Centros Docentes: José Joaquín Carrión Candel.

Admisión a ESO / Bachillerato

Alumnado adscrito de centros de Ed.
Primaria a centros de ESO

Admisión a Ed. Infantil
y ¡Ed. Primaria

Alumnado adscrito de centros de Ed.
Infantil a centros de Ed. Primaria

Presentación solicitudes

15 de julio

1 de julio

Listas
provisionales

Desde la publicación
del resultado hasta las
23.59h del 17 de julio

Desde la publicación
del resultado hasta las
23.59h del 3 julio

Presentación
reclamaciones por
medios electrónicos

27 de julio

10 julio

Listas
definitivas

Matrícula

Del 28 al 31 de julio
1 y 2 de septiembre

Del 26 de junio al 10
de julio.

Del 13 al 29 julio

Del 19 al 30 de junio

Matrícula

Del 28 al 31 de juliol
1 i 2 de setembre

Del 26 de juny al 10
de juliol.

Del 13 al 29 juliol

Del 19 al 30 de juny

ANEXO III
Cuadro resumen del calendario de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Proceso único de admisión para el curso 2020-2021

* * * * *

València, 25 de maig de 2020.– El director general de Centres Docents: José Joaquín Carrión Candel.

Admissió a ESO / Batxillerat

Alumnat adscrit de centres d’Ed.
Primària a centres d’ESO

Admissió a Ed. Infantil
i Ed. Primària.

Alumnat adscrit de centres d’Ed.
Infantil a centres d’Ed. Primària

Presentació sol·licituds

ANNEX III
Quadre resum del calendari d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Procés únic d’admissió per al curs 2020-2021
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