
PROCÉS ADMISSIÓ LOCALITAT DE BENICARLÓ

 

 EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

Admissió dins del termini 

Fins 10 d’agost: Al·legacions telemàtiques a les llistes definitives admissió. Procediment per la web de telematrícula 

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

Fins l’1 de setembre: Peticions de millora de plaça. Procediment omplir document específic i adreçar-lo a l’Oficina 

d’escolarització. correu.educacio@ajuntamentdebenicarlo.org 

2 de setembre: Reunió Comissió Admissió Benicarló per resoldre al·legacions a les llistes definitives i peticions de 

millora de plaça. 

 

Admissió fora de termini 

Procediment omplir document específic i adreçar-lo a l’Oficina d’escolarització (Annex III) 

correu.educacio@ajuntamentdebenicarlo.org 

2 de setembre: Reunió Comissió Admissió Benicarló per resoldre peticions rebudes fins 1 de setembre. 

Les peticions rebudes a partir del 2 de setembre s’aniran resolent des de l’oficina d’escolarització d’acord a les 

vacants disponibles en la localitat. 

 

 

 

 

 

“Informació actualitzada a data 30/07/20” 

 

 ESO-BATXILLERAT 

Admissió dins del termini 

Del 28 al 31 de juliol, 1 i 2 de setembre: Formalització matrícula. 

En el cas de no formalització de matrícula es perden els drets del procés ordinari d’admissió i resoldrà la Comissió 

Admissió de Benicarló a un lloc disponible una vegada finalitzat procediment admissió ordinari per millora de plaça. 

Fins 27 d’agost: Al·legacions telemàtiques a les llistes definitives admissió. Procediment per la web de telematrícula 

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

Fins 2 de setembre: Peticions de millora de plaça. Procediment omplir document específic i adreçar-lo a l’Oficina 

d’escolarització. correu.educacio@ajuntamentdebenicarlo.org 

AVÍS CONCRET 1r de l’ESO: Tot l’alumnat de sisé d’Educació Primària de centres de Benicarló té garantit lloc 

d’admissió a la localitat de Benicarló (al seu centre adscrit). En el supòsit de no haver estat admés al centre de 

primera opció, i en el cas de no estar interessat/da en el lloc reservat en el centre d’adscripció, cal omplir document 

petició de millora de plaça. Davant la no disponibilitat de vacants lliures per tindre els llocs reservat a l’alumnat 

adscrit, es procedirà a fer permutes entre alumnat que realitze aquest procediment i respectant ordre consignat en 

les llistes d’espera corresponents a la petició del centre primera opció. Les persones que no realitzen aquesta petició 

de millora de plaça, la comissió d’admissió de Benicarló entendrà que perden els efectes de canvi de centre per estar 

d’acord amb el lloc assignat a l’admissió ordinària. 

3 de setembre: Reunió Comissió Admissió Benicarló per resoldre al·legacions a les llistes definitives i peticions de 

millora de plaça. 

Admissió fora de termini 

Procediment omplir document específic i adreçar-lo a l’Oficina d’escolarització. (Annex II per a l’ESO i IV per a 

Batxillerat) correu.educacio@ajuntamentdebenicarlo.org 

3 de setembre: Reunió Comissió Admissió Benicarló per resoldre peticions rebudes fins 2 de setembre. 

Les peticions rebudes a partir del 2 de setembre s’aniran resolent des de l’oficina d’escolarització d’acord a les 

vacants disponibles en la localitat. 
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