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46600 ALZIRA

INFORMACIÓ RELATIVA AL PROCÉS D’ADMISSIÓ    CURS 2021-22

1. QUI ESTÀ OBLIGAT A FER L’ADMISSIÓ?

-L'alumnat que vol accedir a cursar un cicle formatiu de grau bàsic, mitjà  o superior.  

-L'alumnat  que  estiga  cursant  actualment  un  cicle  en  règim  semipresencial  i  desitge

continuar-lo.

-L'alumnat que sol·licita plaça en 2n curs, en un altre centre diferent del que va cursar

l'anterior.

2. QUI NO HA DE  FER L’ADMISSIÓ?

-L’alumnat que actualment està matriculat en règim presencial i continua al centre repetint

o promocionant a segon curs.

3- EN QUINES DATES?

Del 21 de maig a l’1 de juny per a FP Bàsica, G. Mitjà i G. Superior

4.  SI  HE  FET  UNA  BÀSICA,  ¿PUC  ACCEDIR  A  QUALSEVOL  CICLE  DE  GRAU

MITJÀ?

SI,  des de qualsevol  cicle  de bàsica pots accedir  a  qualsevol  cicle  de grau mitjà.  La

prioritat  d’entrada estarà en la nota mitja obtinguda i segons el cicle formatiu que vulgues

cursar.

5. SI TINC UN GRAU MITJÀ, ¿PUC ACCEDIR A QUALSEVOL GRAU SUPERIOR?

SI, des de qualsevol cicle de grau mitjà, es pot accedir a qualsevol cicle de grau superior,

però tindran prioritat en funció de la nota mitja i si la família professional a la qual es vol

accedir es la mateixa.
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6. EM CONVÉ ENTRAR PER ACCÉS DIRECTE O PER PROVA D’ACCÉS.

La reserva de places es la següent:

-Accés directe (60%)

-Accés a través d’un títol de FP (20%)

-Accés per prova d’accés (20%)

La nota de tall  de l’any passat  et  pot servir  d’orientació.  En el  següent  enllaç la pots

consultar:http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-

ciclos-formativos

7. ¿QUANTES SOL·LICITUDS PUC TRAMITAR?

Cada  persona  participant  només  podrà̀  presentar  electrònicament  UNA  sol·licitud  per

ensenyament i modalitat (presencial, semipresencial).  

Si vols fer dos cicles i un d’ells  és semipresencial i l’altre presencial, hauràs de fer una

sol·licitud per al presencial i una per al semipresencial, encara que dins de cada sol·licitud

demanes diversos cicles (presencial) o diversos mòduls (semipresencial) 

La  sol·licitud  estarà̀  associada  a  la  “clau  d’admissió́”  que  també́  serà̀  única.  Aquesta

sol·licitud podrà̀  ser emplenada en més d’una ocasió́  durant el  període en què estiga

operativa l’aplicació́  per  a  formular  sol·licituds d’admissió́.  En aquest  cas es tindrà̀  en

compte l’última sol·licitud presentada electrònicament. 

8. QUANTS CICLES PUC TRIAR EN CADA SOL·LICITUD?

En  modalitat  presencial i  per  ordre  de  preferència:  fins  a  un  màxim  de  cinc,  (és

convenient que en tries més d’un per no quedar-se sense plaça)

En modalitat semipresencial i per ordre de preferència: fins a un  màxim de 50 mòduls

professionals. 
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9. SI FAIG LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA JA ESTIC MATRICULAT/DA?. 

NO.   Fer  la  sol·licitud  d‘admissió  significa  demanar  plaça  en  el  centre.  Si  has  sigut

admès/a en les llistes definitives, tindràs la plaça però hauràs de matricular-te.  Si tens

plaça però no te matricules en les dates que corresponen, perds la plaça.

Les dates de matrícula son:

Per a Bàsica: del 16 al 22 de juliol.

Per a Grau Mitjà i Superior: del 23 al 30 de juliol. 

En el moment de la matrícula, el centre que t’haja admés et sol·licitarà  la verificació dels

documents o situacions al·legades en el procés d’admissió.

Si  en el  moment  de la  matrícula  no pots  aportar  tota  la  documentació,  podràs fer  la

matrícula pagant en eixe moment les taxes i quedant la teua matrícula condicionada al

posterior lliurament de la documentació. Si en el termini d’una setmana no es fa efectiu el

lliurament de la documentació́  requerida perdràs la plaça adjudicada, passant a la llista

d’espera si n’hi haguera. 

IMPORTANT: Convé que vos graveu en els vostres contactes al mòbil,   el  telèfon del

centre en què heu fet l’admissió, perquè al telefonar-vos des de una centraleta telefònica,

ix un número llarg,  i de vegades per desconfiança no l’agafeu.

10. QUÉ HE DE FER PER A PRESENTAR LA SO·LICITUD D’ADMISSIÓ?

El  procediment  d’admissió́  per  al  curs 2021-2022  es tramitarà̀  de manera electrònica,

hauràs d’accedir a la pàgina web de la Conselleria d’Educació́,  Cultura i Esport per a

emplenar  el  formulari  electrònic  de  sol·licitud  d’admissió́,  segons  l’ensenyament  que

corresponga (bàsica, mitjà , superior// presencial o semipresencial). 

Este es l’enllaç:   https://portal.edu.gva.es/telematricula/ 

La falsedat en les dades declarades, o no prou acreditades, donarà̀ lloc a l’anul·lació́ de la

sol·licitud. 

Menors d’edat:

Si eres menor d’edat, haurà de presentar la sol·licitud ton pare/mare o tutor/a legal .
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PROCEDIMENT:

Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la “clau d’admissió́”. Cóm s’obté

la clau d’admissió?

a) Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà̀ mitjançant la combinació́ següent: 

- Número de DNI

- Número de suport (identificat com a IDESP en els models antics) 

- Data de naixement.

- Marcar la casella que indica la seua no oposició́  a la comprovació́  davant del

Ministeri de l’Interior .

b)  Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estrangers o permís de residència,

s’obtindrà̀ mitjançant la combinació́ següent: 

- NIE 

- Número de suport (identificat com a IXESP en els models antics de NIE) 

- Data de naixement 

- Marcar la casella que indica la seua no oposició́  a la comprovació́  davant del

Ministeri de l’Interior. 

Les  persones  sol·licitants  que  únicament disposen  com  a  document  qualsevol  altre

document acceptat  en el  procediment d’admissió́  diferent del  DNI o NIE,  així  com les

persones  sol·licitants  que  no  tinguen  possibilitat  d’accés  a  mitjans  electrònics hauran

d’acudir a qualsevol centre docent públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana

que impartisca estos ensenyaments. 

La  “clau d’admissió́”  haurà̀  de ser  conservada per  a  presentar  reclamació́,  si  fora

necessari. 

MODEL DE SOL·LICITUD

Una vegada obtinguda la clau d’admissió, procediràs a emplenar el model de sol·licitud

que inclourà:
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a) Identificació́ de l’alumne o alumna per al/la qual se sol·licita plaça. 

b) Identificació́ de la persona sol·licitant. 

Figurarà̀ com a signant de la sol·licitud l’alumne/a sol·licitant i en el cas dels menors

d’edat o persones amb diversitat funcional, sempre que hagen d’exercitar els seus

drets  mitjançant  un/a  representant  legal  (pare/mare/tutor/a)  serà̀  la  mare/pare,

tutor/a o persona que els representa legalment. En tots dos casos han de constar

les dades personals de la persona signant de la sol·licitud. 

En els casos que es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per

motius  de  separació́,  divorci,  nul·litat  matrimonial,  ruptura  de  parelles  de  fet  o

situacions anàlogues i, si es el cas, la possible limitació́  de la pàtria potestat d’un

d’ells, s’hauran de marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte. 

Quan es marque la casella d’existència de no convivència s’hauran de consignar

les  dades  i  la  signatura  del  pare,  mare,  tutor  o  tutora  diferent  de  la  persona

sol·licitant en el moment de formalització́ de la matrícula. 

c) Circumstancies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió́ 

d) Nivell educatiu sol·licitat 

e) Centres sol·licitats. 

f) Correu electrònic, en el qual rebrà̀ la informació́ necessària per a accedir a la consulta

del resultat del procediment d’admissió́. 
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ORIENTACIONS PER A SEMIPRESENCIAL

Cal entrar en l’opció de l’assistent a cicles semipresencial

1-Si eres alumne enguany, deus seleccionar la casella d’estar fent un cicle formatiu en el

present curs. Si vius a la Comunitat Valenciana, també ho has de seleccionar. Ambdós

criteris donen prioritat.

Deus marcar també si tens la condició de treballador, ocupat o aturat, per a tindre prioritat

en cas d’empat.

2-Si vols fer 2n curs, hauràs de demanar tots els mòduls de segon excepte el de FCT i en

el seu cas, Projecte que es farà amb posterioritat, una vegada obtinguda la plaça.

També es possible demanar fins a 1.000 hores si es vol agafar mòduls de primer i de

segon.

3.- Si només et queda el mòdul de FCT i/o Projecte, has de sol·licitar plaça en segon

presencial.

4-  Si  tens  mòduls  que  podrien  ser  convalidats,  pots  no  incloure'ls  en  la  sol·licitud   i

demanar els que vas a cursar. Una vegada admès/a, et pots matricular en tots (a cursar i

a convalidar).

5- Si tens mòduls que no  saps si s’aprovaràs  en juny, cal incloure’ls en la sol·licitud, si

posteriorment els aproves, podràs ampliar la matrícula en altres mòduls.

6-  Pots  fer  sol·licitud al  mateix  temps en presencial  i  semipresencial,  però li  donaràs

prioritat a una de elles.
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TITULACIONS EQUIVALENTS A L’ESO (tindran accés directe 60% places)

Es considera entre altres “titulació equivalent a efectes acadèmics” al títol de Graduat en

Educació Secundària Obligatòria entre altres:

1. Títol de graduat en educació secundària establit en la Llei Orgànica 1/1990, de 3

d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE)

2. 2º de B.U.P. De la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de

la Reforma Educativa, amb un màxim de dos matèries pendents en el conjunt dels

dos cursos.

3. Títol de Tècnic Auxiliar de la Llei 14/1970, de 4 d'agost (FP I).

*Els qui  vulguen accedir pel títol de la FP Bàsica, entraran per la via del 20% (altres vies

d’accés).

*Els qui vulguen accedir per superació de 1r PQPI, per superació  de la prova d’accés, per

superació de la prova d’accés majors de 25 anys, per superació del curs de formació

específica d’accés directe a cicles de grau mitjà, pel títol de tècnic, tècnic superior, tècnic

especialista batxillerat i  altres equivalents, titulació universitària, entraran per la via del

20% (altres vies d’accés).

TITULACIONS EQUIVALENTS AL BATXILLER  (tindran accés directe 60% places)

Es considera entre altres “titulació equivalent a efectes acadèmics” al títol de   Batxiller
(LOE/LOMCE), entre altres:

1. Títol de Batxiller, Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre (LOGSE).

2. Curs d'Orientació Universitària (COU).

3. Títol oficial de Mestre o Mestra d'Ensenyança Primària.

4. Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
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*Els qui vulguen accedir pel títol de la FP Grau mitjà, entraran per la via del 20% (directe

amb el títol de tècnic).

*Els qui vulguen accedir per superació de la prova d’accés, per titulació universitària,  per

superació de la prova d’accés a la universitat majors de 25 anys, títol de tècnic superior

(Grau superior LOGSE),  tècnic especialista (FP2), entraran per la via del 20% (altres vies

d’accés).

ALTRES  POSSIBILITATS PER A PODER ESTUDIAR UN CICLE 

Oferta parcial (sense requisit d’accés)

Si no tens el requisit acadèmic per a fer la sol·licitud telemàtica, pots realitzar un cicle en 

la modalitat d’oferta parcial.Això implica que només podràs matricular-te d’alguns mòduls 

de un cicle, no de tots, però podràs aconseguir certificats de professionalitat que puguen 

completar la teua formació o experiencia laboral.

Els requisits per poder optar son:

1- No tindre el requisit acadèmic d’accés 

2- Per a cursar cicles de grau mitjà: tindre almenys 16  anys complits l’any natural en 

què s’efectue la matrícula, i comptar amb experiència laboral. Per a cursar cicles de grau

superior,  tindre almenys 18 anys complits l’any natural en què s’efectue la matrícula, i 

comptar amb experiència laboral.

No  fas  l’admissió.  Posa’t  en  contacte  amb  nosaltres  en  setembre,  si  queden  places

vacants, i cumplixes els requisits, et podràs matricular
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