
 COMISSIÓ SECTORIAL D'ESCOLARITZACIÓ DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CASTELLÓ 2022 

CALENDARI D'ACTUACIONS      NORMATIVA   
 

  
– Grau mitjà  

-Grau superior 
  

– Grau bàsic 
– Grau bàsic 2a 

oportunitat 

– Programes formatius 

qualificació bàsica 

Cursos 

d’Especialització 

 Calendari i procediment d'admissió per al curs 2022-2023 
•Resolució de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el 
calendari d’admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà 
i de grau superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023.  

•Correcció d'errades, de 4 d'abril 

•RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per 
la qual s'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de 
Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització, i en els programes formatius 
de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023. 

•Assistent de tramitació ací  https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ 

Normativa relacionada 
•Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, 
l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat 
Valenciana. 

•Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

•Decret 36/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 135/2014, de 8 d'agost, pel qual es regula l'admissió 
en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica 

•Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius 
de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana. 

•Ordre 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’oferta parcial de les  
ensenyances dels cicles de Formació Professional Bàsica de grau mitjà y de grau superior en centres educatius públics i 
privats de la Comunitat Valenciana. 
Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la secretaria autonòmica d'educació i formació professional, per les quals 
s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol 
procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països. 

Publicació oferta formativa 6 maig 6 maig 1 juny 17 juny 6 maig 

Presentació sol·licituds 19 al 29 de maig 19 al 29 de maig 4 al 10 de juliol 4 al 10 de juliol 19 al 29 de maig 

  
Duplicitats 

10 al 15 de juny 10 al 15 de juny 12 al 13 de juliol 12 al 13 de juliol 13 al 17 de juny 

  
Requisit acadèmic 

Fins al 4 de juliol Fins al 30 de juny     Fins al 5 de juliol 

Publicació de Vacants 5 de juliol 5 de juliol 4 de juliol 4 de juliol   

Llistes provisionals 11 de juliol 6 de juliol 18 de juliol 15 de juliol 18 de juliol 

Reclamacions davant la direcció 
o titularitat del centre 

11 al 13 de juliol 6 al 8 de juliol 18 al 20 de juliol 15 al 19 de juliol 18 al 20 de juliol 

Llistes definitives 21 de juliol 14 de juliol 22 de juliol 25 de juliol 26 juliol 

Reclamacions davant la comissió 

d’escolarització 
21 al 25 de juliol 14 al 18 de juliol 22 al 26 de juliol 25 al 27 de juliol 26 al 28 de juliol 

  
Matrícula 

22 al 29 de juliol 15 al 21 de juliol 26 al 28 de juliol 26 al 28 de juliol 12 al 15 setembre 

   

Orientacions sobre el procediment d'admissió en FP, en règim presencial, en centres sostinguts amb fons públics: 
Grau Mitjà i Superior  
FP Bàsica  
Cursos d’Especialització 

           
Tota persona interessada a conéixer les notes de tall d'accés a cicles formatius d’FP 2021-2022 (modalitat presencial),  els cicles per al curs 2022-2023 i els ASSISTENTS TELEMÀTICS 
D’ADMISIÓ podrà consultar-les en l’enllaç següent:   https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos 

1)PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL, PFQB i CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ     Castelló,  
HAN D’ACCEDIR PER TELEMATRÍCULA: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicia-proceso-de-admision/        El PRESIDENT DE LA COMISSIÓ  
on trobaran accés al procediment i manual d’usuari. 
. Els centres educatius sostinguts amb fons públics que oferten ensenyaments d’FP han d’informar els usuaris dels procediments. 
. Si es presenta més d’una instància telemàtica dels mateixos ensenyaments d’FP i modalitat, la última anul·la les anteriors.  
. No hi ha duplicitat si presenta 1 presencial i 1 semipresencial, 1 de grau mitjà i 1 de grau superior, 1 d’FP i 1 de Batxillerat...    

2) EN CAS D’HAVER DE PRESENTAR ELS REQUISITS ACADÈMICS (punt nové 2.c de la Resolució de 24 de març de 2022) ho ha de fer la persona 
presencialment al centre de 1ª opció. Qui no ho faça o el centre no capte el RA, el dia 29/06/ rebrà correu electrònic instant a presentar-ho.  
3) ES RECORDA QUE LA RECLAMACIÓ A LES LLISTES PROVISIONALS S'HA DE PRESENTAR EN TEMPS I FORMA DAVANT LA DIRECCIÓ   
DEL CENTRE PÚBLIC O TITULARITAT DEL CENTRE CONCERTAT. 
4) LES RECLAMACIONS S'HAN DE PRESENTAR  MITJANÇANT EL PROCEDIMENT TELEMÀTIC ESTABLIT, APORTANT  
LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA. Per accedir, ho fan amb l’usuari i contrassenya del procés d’admissió.   
5) LA MATRÍCULA ÉS PRESENCIAL AL CENTRE ON S’HA  ADMÉS EN EL TERMINI ESTABLIT.  No matricular-se implica renunciar als drets.   
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