
ÚNIC PROCÉS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT   DE CICLES FORMATIUS   
CURS 202  1-2022   (  Segons Resolució de 31 de març de 2021)  

 
- TERMINI: ENREGISTRAMENT DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ CICLES  AL 1r. 
CENTRE D'OPCIÓ: Del 21 de maig a l’1 de juny.
al següent enllaç:  https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

- CICLES OFERITS al nostre Centre (codi: 46017675):

Grau Mitjà (LOE)
Gestió Administrativa

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Grau Superior (LOE)
Administració i Finances

Desenrotllament d’Aplicacions Web
Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma

-  CONSULTA RESULTAT  ADJUDICACIÓ:  Es  podrà  consultar  en  la  plataforma  telemàtica
establida  en l’adreça Web esmentada,  amb el  núm. de  sol·licitud d’ITACA, el  NIA i  la  data  de
naixement  de  l’alumne/a.  Les  dues  primeres  dades  les  rebrà  la  persona  sol·licitant  en  l’adreça
electrònica que indique en la seua sol·licitud.

- LA FALSEDAT en les dades declarades, o no acreditades suficientment, donarà lloc a l’anul·lació 
de la sol·licitud.

- REQUISIT ACADÈMIC: 
NO ÉS NECESSARI QUE APORTEN PRESENCIALMENT el Requisit Acadèmic (RA), en el període
d’admissió, al Centre 1ª opció, els qui accedisquen a un cicle formatiu de G. Mitjà o Superior,  perquè la
Conselleria ha establit un procediment perquè siga el mateix centre qui puga obtindre i gravar el RA.
No obstant això, les persones interessades que ara no necessiten aportar el RA, hauran de fer-ho en el
moment d’efectuar la matrícula en el Centre, ja que el generat pel programa NO té validesa acadèmica:

a) Alumnat que obtinga en el curs 2020-2021 la 
titulació de:

- Graduat en ESO, en Formació P. Bàsica, Tècnic de G.
Mitjà
- els que han obtingut el títol de Batxillerat o Tècnic 
Superior de FP en la fase ORDINÀRIA 

b) Alumnat que hauria obtingut en els cursos 
següents: 2016-17, 2017-18, 2018-19 o 2019-20

- Titulacions anteriorment mencionades

c) L’ alumnat que s’haja examinat en el present any 
2021 de:

-Prova d’accés a Cicles en el mateix centre que haja 
sol·licitat en 1ª opció

HAURAN D’APORTAR PRESENCIALMENT EL REQUISIT ACADÈMIC (RA), en el període 
d’admissió, al Centre de 1ª opció, aquelles persones que:

- Van obtindre el títol fora de la C. Valenciana o en un Centre de Formació Professional d’Adults (FPA)
- Accedisquen amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica

- Que sol·liciten canviar d’un Cicle de Formació Professional Bàsica
- Que sol·liciten accedir a 2º curs d’un cicle de Formació Professional Bàsica

- Accedisquen per altres vies
- Accedisquen mitjançant la Prova d’accés, i l’han realitzada en un centre diferent del sol·licitat en 1ª opció

- Obtinguen la titulació de Batxillerat o T. Superior de FP en la fase extraordinària de JULIOL
- Hagen obtingut la titulació necessària per a l’accés directe, en cursos anteriors al 2016-17.

DATA PER A APORTAR PRESENCIALMENT EL RA en el Centre de 1ª opció:  Fins al 8 de juliol
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ASSISTENTS TELEMÀTICS PER AL PROCÉS D’ADMISSIÓ

- La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport habilitarà els assistents telemàtics per a l’admissió en
Règim presencial de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior i dues més per a
sol·licituds d’admissió en Règim semipresencial o a distància de grau mitjà y superior. Els quals
estaran habilitats en els corresponents dates (del 21 de maig a l’1 de juny).

- La sol·licitud haurà de realitzar-la el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a, per a qui se sol·licita
plaça escolar, llevat que siga major d’edat.

-  Per  a  poder  realitzar  la  sol·licitud,  és  necessari  obtindre  la  clau  d’admissió,  després  de  la
verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d’admissió estarà composta per un
identificador  personal  i  una  contrasenya.  Aquesta  clau  serà  única  per  a  cada  convocatòria  i
sol·licitud d’amissió.

- Els manual de cada assistent telemàtic per a la sol·licitud d’admissió de l’alumnat en els centres
docents públics i concertats de Formació professional, es troben al mateix portal d’admissió, a la
icona que posa «Procés d’Admissió»:

http  s  ://  portal.edu.gva.es/telematricula/  es  /inicio/  
                                                                     

LLISTATS D'ADMESOS CICLES DE G. MITJÀ I SUPERIOR

- Llistes Provisionals: 13 de juliol
- Llistes Definitives: 22 de juliol

LLISTATS D'ADMESOS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

- Presentació de l’Informe de proposta de l’equip educatiu en el Centre sol·licitat en 1ª opció: fins al 2 de juliol
- Llistes Provisionals: 7 de juliol
- Llistes Definitives: 15 de juliol

MATRICULACIÓ:

- El dia de publicació de les llistes definitives es lliurarà el sobre de matrícula, on s’indicarà la data i
hora exacta per a realitzar-la, que serà en la segona quinzena de juliol.

Paiporta, 19 d’abril de 2021

SECRETARIA
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