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1. La sol·licitud és TELEMÀTICA (NO es pot presentar la
sol·licitud en paper al Centre que tries en primera opció).
Entrar a Telematricula-GVA.

2. S’ha obtindre primer la CLAU ADMISSIÓ (la de crear
el pare, mare o tutor amb les seues dades):

  DNI + IDESP o NIE + IXESP + DATA NAIXEMENT  + CORREU

PROCÉS D'ADMISSIÓ

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


5. Després de la publicació de les llistes definitives, heu de
formalitzar la matrícula en el centre on heu sigut admés. Si
no confirmeu la matrícula, s'entendrà que renuncieu a la
plaça que se us ha assignat.

PROCÉS D'ADMISSIÓ



En el procés d'admissió de la mateixa
convocatòria telemàtica d'FP, heu de crear
tantes claus d'admissió com fills o filles
completaran la sol·licitud.

A. CLAU D'ADMISSIÓ



A. CLAU D'ADMISSIÓ

Identificació
     Crear Clau d’admissió( No tinc clau d’admissió. Crear-ne una)

1.



A. CLAU D'ADMISSIÓ     

   1. Identificació



2. Verificació
 Comprovar en el correu  per a validar  usuari d’accés
a l'assistent telemàtic.

A. CLAU D'ADMISSIÓ



2. Verificació
Enllaç de validesa 24 hores ( guardar, fer copia, foto)

A. CLAU D'ADMISSIÓ



3. Crear contrasenya

A. CLAU D'ADMISSIÓ



Compte creat

A. CLAU D'ADMISSIÓ

Guarda-ho en un lloc segur



B. SOL·LICITUD
1.Emplenament de la sol·licitud
Heu d'emplenar en primer lloc les dades personals de
l'alumne o alumna



1.Emplenament de la sol·licitud
Les dades de la persona signant de la sol·licitud, que
són obligatòries, es precarregaran amb les dades
declarades per l'usuari de l'assistent telemàtic la
identitat del qual s'ha validat.

B. SOL·LICITUD



B. SOL·LICITUD

Tipus d'accés ESO



B. SOL·LICITUD

Tipus d'accés FPB 



B.SOL·LICITUD

Peticions



B.SOL·LICITUD

En cas d'errada



B.SOL·LICITUD

2. Confirmar 

NO cal que la porteu al centre, perquè la sol·licitud ja està en
el sistema



B.SOL·LICITUD

3. Imprimir



B.SOL·LICITUD

RECORDEU



B.SOL·LICITUD

IMPORTANT
No oblideu que, segons el calendari d'admissió, després
de la publicació de les llistes definitives, heu de
formalitzar la matrícula en el centre que on heu sigut
admés. Si no confirmeu la matrícula, s'entendrà que
renuncieu a la plaça que se us ha assignat.
Poseu-vos en contacte amb el centre per a finalitzar el
procés de matrícula



C. COMPROVACIÓ
Introduir usuari i clau d'accés a l'aplicació



C. COMPROVACIÓ

Podem consultar la sol.licitud
presentada o modificar-la. 

IMPORTANT:
En el cas que optem per una
modificació de la sol·licitud,
hem de tornar a acceptar la
sol·licitud. 

L'última sol·licitud presentada
serà la vàlida



C. COMPROVACIÓ
Si polsem el link sol·licitud vos mostrarà l'última sol·licitud
presentada i vos permetrà descarregar-la.


