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Resolució de 2 d'abril de 2019 (DOCV 04.04.2019)

LES SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ ES FARAN DE FORMA TELEMÀTICA

• Entreu  en  la  pàgina  web  de  la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport:
www.ceice.gva.es

• Punxeu en la icona "Admissió d'alumnat" que es troba en la part dreta de la pantalla

• En  la  pantalla  que  us  apareixerà,  cliqueu  en  "Assistent  d'Admissió  per  a  Formació
Professional Bàsica (FPB)". 

• També podeu accedir a l'Assistent d'Admissió a través de l'enllaç que trobareu en el menú
Secretaria> Admissió de la pàgina web de l'institut. Aquest enllaç només estarà actiu durant el
termini de presentació de sol·licituds.

• GUARDAR les  dades  de  USUARI/  CONTRASENYA o  CERTIFICAT  DIGITAL  utilitzat  per
accedir a l'assistent telemàtic i omplir la sol·licitud d'admissió, ja que serà imprescindible per a
presentar les al·legacions a les llistes definitives d'admesos (es farà per via telemàtica)

• No  oblideu,  una  vegada  heu  omplert  correctament  totes  les  dades,  INCLOENT  UN
CORREU ELECTRONIC, punxar en “Confirmar” i “Descarregar Sol·licitud ”per a imprimir
la còpia que heu de portar a l’institut

PROCÉS EXTRAORDINÀRI

Publicació de vacants 12 de juliol

Presentació de sol·licituds amb requisit acadèmic en el centre de 1ª 
opció

Del 12 al 17 de juliol
(ambdòs inclosos)

Llistes provisionals d'admesos 19 de juliol

Presentació de reclamacions en el centre de 1ª opció Del 19 al 23 de juliol

Llistes definitives d'admesos 24 de juliol

Presentació d'al·legacions davant la Comissió Sectorial 
d'Escolarització (via telemàtica)

Del 24 al 26 de juliol

Resolució d'al·legacions per part de la Comissió Sectorial 
d'Escolarització

Fins el 30 de juliol

Matricula alumnes admesos Del 25 al 30 de juliol

Període d'assignació de places vacants per renúncia o excedents 
(s'indicarà dia i hora exacte i procediment a seguir)

Del 2 de setembre al 8
d'octubre

DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD D'ACCÉS

1. Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant (DNI, NIE, Llibre de família)

2. Certificat acadèmic amb les qualificacions acadèmiques del primer cicle d'ESO o equivalent a 
efectes d'admissió.

3. Consell orientador del equip docent als pares , mares o tutors legals per a la incorporació a un 
cicle de FPB

4. Document de Consentiment dels pares, mares o tutors legals per a cursar estes ensenyances.

5. En el supòsit d'accedir  per la reserva de discapacitats: 

• Certificat del dictamen emés per l'òrgan competent

• Declaració responsable en què manifeste el seu coneixement dels resultats 
d'aprenentatge i criteris d'avaluació dels cicles o mòduls que sol·licita cursar.

****PRESENTAR al centre de primera opció els dos exemplars de la sol·licitud d'admissió que 
proporciona l'assistent telemàtic i, ORIGINAL i 2 FOTOCÒPIES de tota la documentació aportada. El 
centre segellarà la sol·licitud d'admissió i una còpia de la documentació que l'interessat haurà de 
guardar per a poder presentar posteriors reclamacions.

http://www.ceice.gva.es/



