
INSTRUCCIONS:
La preinscripció es realitza de manera telemàtica.

La sol·licitud telemàtica és fa des de la pàgina web: https://portal.edu.gva.es/telematricula/ 

HA  DE  PRESENTAR  LA  SOL·LICITUD  EL  PARE,  MARE,  TUTOR/A  LEGAL  DE
L'ALUMNE/A per al qual es sol·licita plaça escolar, llevat que aquest siga major d'edat.

Per  a  poder  realitzar  la  sol·licitud és necessari  la  verificació  prèvia  de la  identitat  de la
persona sol·licitant. Per a verificar la identitat necessiteu el DNI + IDESP o número de soport
i un correu electrònic.  

                                       

   
Entreu  en  “procés d'admissió” i  seleccioneu  l'assistent  per  als  estudis  en què vullgau
sol·licitar plaça: Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Cicles Formatius de Grau Mitjà o
Cicles Formatius de Grau Superior.
Cal seguir les instruccions per a crear per primera vegada usuari i clau d'accés.

NOVETAT: Degut al COVID 19 no caldrà entregar cap documentació al centre en el moment
de la preinscripció. Només fer la sol·licitud telemàtica. 

Una  vegada  acabat  el  període  de  presentació  de  sol·licituds  d'admissió  els  centres
importaran electrònicament les sol·licituds a través d'ITACA i en aquest moment les persones
sol·licitants rebran al correu electrònic que indicaren en la sol·licitud, la confirmació de la
seua participació en el procés d'admissió, així com informació necessaria per a la consulta
del resultat d'admissió i les possibles reclamacions. 

La matrícula al lloc escolar adjudicat  si que caldrà consultar en cada centre, si es farà
presencialment o per via telemàtica. 

IES CAMP DE TÚRIA
C/ Alcalde Marcel·lí Garcia n. 4

46160 LLÍRIA
Tel. 962718360 /Fax. 962718361

Pàgina web d'orientació: 
https://sites.google.com/view/orientacioiescampdeturia 

PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA

CURS 2021/2022
CALENDARI GENERAL D'ADMISSIÓ D'ALUMNES

(Publicat en el DOCV-30/03/2021 – DOCV 09/04/21)

ESO i BATXILLERAT
Convocatòria única

Presentació de sol·licituds Del 3 al 14 de juny

Presentació del requisit acadèmic * Fins al 7 de juliol

Llistes provisionals d'admesos 14 de juliol

Reclamacions per mitjans electrònics Del 14 al 16 de juliol

Listes definitives d'admesos 23 de  juliol

Matrícula Del 26 al 29 de juliol

*Per  a  Batxillerat: Certificat  de  superació  de  l'ESO amb la  nota

mitjana o certificat de superació d'un cicle formatiu de grau mitjà.

*Per a ESO: Certificat de notes (només si l'alumne ve d'un col·legi

no adscrit a l'IES directament o si canvia de centre durant l'etapa).

https://portal.edu.gva.es/telematricula/
https://sites.google.com/view/orientacioiescampdeturia/admissi%C3%B3?authuser=0


Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Cicles Formatius de Grau Superior

Convocatòria única
Presentació de sol.licituds Del 21 de maig a l'1 de

juny

Presentació del requisit acadèmic* Fins al 8 de juliol

Llistes provisionals d'admesos 13 de juliol

Reclamacions Del 13 al 15 de juliol

Listes definitives d'admesos 22 de juliol

Matrícula Del 23 al 30 de juliol

*CFGM: Certificat de superació de l'ESO amb la nota mitjana, certificat de superació

d'un  cicle  de  formació  professional  bàsica  o  certificat  d'haver  superat  la  prova

d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

*CFGS:  Certificat  de  superació  de  Batxillerat,  certificat  de  superació  d'un  cicle

formatiu de grau mitjà o certificat d'haver superat la prova d'accés a  cicles formatius

de grau superior.

 FPB - Formació Professional Bàsica
Convocatòria única

Presentació de sol.licituds Del 21 de maig a l'1

de juny

Requisit acadèmic: consell Orientador* Fins al 2 de juliol

Llistes provisionals d'admesos 7 de juliol

Reclamacions Del 7 al 9 de juliol

Listes definitives d'admesos 15 de juliol

Matrícula Del 16 al 22 de juliol
*Document signat pel  tutor/a on es recomana a l'alumne/a que curse un cicle de formació

professional bàsica.

---------------------------------------------------

PFQB - Programes Formatius De

Qualificació Bàsica
Convocatòria única

Presentació de sol.licituds Del 8 al 14 de juliol

Llistes provisionals d'admesos 21 de juliol

Reclamacions Del 21 al 23 de juliol

Listes definitives d'admesos 27 de juliol

Matrícula Del 2 al 6 de setembre


