CONSULTA DE RESULTATS I PROCEDIMENT
DE RECLAMACIONS
Es podrà consultar en línia el resultat de l'adjudicació, en la
Plataforma telemàtica establida en l'adreça web:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
Necessari el número de sol·licitud d'ITACA, el NIA i la data de
naixement de l'alumne.
Les dues primeres dades els rebrà el sol·licitant per correu quan la
seua sol·licitud s' importe a ITACA per part del centre. La falsedat en les
dades declarades, o no prou acreditats, donarà lloc a l'anul·lació de la
sol·licitud.

El DIA PREVIST per a la publicació de les LLISTES
PROVISIONALS és el 13 DE JULIO DE 2021.
Termini de reclamacions a les llistes provisionals: Del 13 al 15
de juliol de 2021, de manera telemàtica mitjançant el procediment
establert a aquest efecte disponible en la direcció

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
i per al que necessitarà l'usuari i contrasenya utilitzat en
enregistrament de la sol·licitud. Aquestes reclamacions seran ateses pel
centre sol·licitat en primera opció.

El DIA PREVIST per a la publicació de les LLISTES DEFINITIVES
és el 22 de JULIOL de 2021

Podrà consultar-se el resultat d'igual forma que en les llistes
provisionals.
Termini de reclamacions a les llistes definitives: Del 22 al 26 de
juliol de 2021, de manera telemàtica davant la Comissió Sectorial,
mitjançant el procediment establit a aquest efecte disponible en la
dirección:

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

per

al

que

necessitarà

l'usuari

i

contrasenya

utilitzat

en

enregistrament de la sol·licitud.
Una vegada resoltes les reclamacions per part de la Comissió
Sectorial, contra aquesta resolució podrà interposar reclamació/recurs
d'alçada davant el director o directora territorial d'Educació, Cultura i
Esport corresponent, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al
de

la

publicació

de

l'acord

adoptat

per

la

Comissió

Sectorial

d'Escolarització

TERMINI DE MATRÍCULA:
L'alumnat

admés

en

les

LLISTES

DEFINITIVES,

haurà

de

formalitzar la matrícula del 23 al 30 de JULIOL de 2021, segons
calendari de matrícula que publicarà el CENTRE en la seua PÀGINA
WEB. En el supòsit de no formalitzar la matrícula en el termini establert,
perdrà la seua plaça.
Finalitzat el termini de matrícula, en el supòsit de produir-se vacants
en la modalitat presencial, es convocarà a la LLISTA D'ESPERA (formada
per alumnes no admesos la primera opció dels quals era el nostre centre)
mitjançant un calendari que es publicarà en la web EN SETEMBRE.

