
 
 

• Les sol·licituds d’admissió es faran de forma telemàtica a través del següent enllaç 

www.telematricula.es 

• GUARDAR les dades de USUARI i CONTRASENYA utilitzat per accedir a l'assistent 
telemàtic, ja  que  serà imprescindible per a  presentar les  al·legacions a  les llistes 
provisionals i definitives d'admesos (es farà per via telemàtica) 

• Recordeu que heu de CONFIRMAR la sol·licitud per a que quede presentada 
telemàticament. L'esborrany NO és vàlid. 

 

CICLES FORMATIUS EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL: els participants amb mòduls 
susceptibles de convalidació o amb mòduls superats amb idèntica codificació (LOE), podran NO 
incloure els dits mòduls en la seua sol·licitud i, posteriorment, en el cas que resultaren 
admesos en algun mòdul dels arreplegats en la seua sol·licitud, podran realitzar la matrícula 
en els uns i els altres. 

Mirar “DOCUMENT “ INFORMACIÓ PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ CURS 2022- 2023”) 

CALENDARI 

Publicació de vacants 5 de juliol 

Presentació de sol·licituds admissió via telemàtica 

(Presentar també la documentació justificativa d’esportista 
d’èlit, diversitat funcional i altres circumstàncies al·legades en 
estudis semipresencials. Consulteu l’apartat al final del 
document) 

Del 19 al 29 de maig 

Presentació del requisit acadèmic d'accés (RA) (1) 

(Consultar en la nota baix del calendari aquelles persones  que SI 
han d’aportar presencialment el RA en el centre 
de 1ª opció) 

 

Fins al 4 de juliol 

Llistes provisionals admesos (2) 11 de juliol 

Reclamacions llistes provisionals (vía telemàtica) (3) Del 11 al 13de juliol 

Llistes definitives d'admesos(2) 21 de juliol 

Presentació d'al·legacions davant la Comissió Sectorial 
(via telemàtica)(4) 

Del 21 al 25 de juliol 

Matrícula ( el centre indicarà el procediment a seguir). L’alumnat 

que no es matricule perdrà la plaça. 

Del 22 al 29 de juliol 

Període per a assignar les places vacants per renúncia o excedents (s'indicarà  dia 
i hora exacte i procediment a seguir) 

 
1ª FASE : del 6 al 15 de setembre 
2ª FASE: del 14 de setembre al 8   d'octubre 

 
(1) Requisit acadèmic (RA): 

➢ NO  és  necessari  que  aporten  presencialment  el  requisit  acadèmic  al  centre  sol·licitat  en 
primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior 
mitjançant l’opció d’accés directe i es troben en una d’aquestes situacions: 

- Obtinguen en el curs 2021-2022 la titulació de Graduat en ESO (els que l’han obtingut 
després de cursar l’FPB sí l’han d’aportar presencialment), Titulat en Formació Professional 
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Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han obtingut el títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de 
Formació Professional en la fase ordinària. 

- Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats 
concertats a partir del curso 2016-2017. 

➢ NO  és  necessari  que  aporten  presencialment  el  requisit  acadèmic  al  centre  sol·licitat  en 
primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior 
mitjançant l’opció de prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova en el present any en el 
mateix centre que haja sol·licitat en primera opció. 

 
➢ SI hauran d’aportar presencialment al centre docent sol·licitat en primera opció, en les dates 

que s’indiquen, aquelles persones que: 

− Va obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de 
Formació Professional d’Adults (FPA) 

− Accedisca amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional 
Bàsica. 

− Desitge canviar de via d’accés respecte a la inicialment marcada en la sol·licitud. 

− Siga alumne o alumna i sol·licite accedir a segon curs d’un cicle de Formació 
Professional Bàsica 

− Accedisca per altres vies. 

− Accedisca mitjançant la prova d’accés i aquesta l’ha realitzada en un centre 
diferent del sol·licitat en primera opció. 

− Obtinga la titulació de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional en la 
fase extraordinària de juliol 

− Haja obtingut la titulació necessària per a l’accés directe en cursos anteriors al 2016-2017 

 

En cas d’haver de presentar el Requisit Acadèmic  s’haurà d’aportar original i fotocòpia de la 
Certificació Acadèmica dels estudis amb els que s'accedeix (la certificació ha de tindre nota 
mitja, si no es posarà un 5) o Certificació de la Prova d'accés amb la qualificació final. 

 

(2) Les llistes provisionals i definitives es podran consultar de forma telemàtica a 
través del portal www.telematricula.es amb el número de sol·licitud d'ITACA , el NIA y la data 
de naixement de l'alumne. Les dues primeres dades les rebrà la persona sol·licitant per 
correu electrònic quan el centre importe la seua sol·licitud. 

 
(3) i (4) Les reclamacions a les llistes provisionals y a les llistes definitives es faran 
via telemàtica a través del portal www.telematricula.es amb l'usuari i la contrasenya utilitzats al 
realitzar la sol·licitud. 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES. 

 
• Acreditació d’esportista d’elit:  fotocòpia del BOE o DOCV en que apareix el nom del 

sol·licitant.(S’ha de presentar al centre del 19 al 29 de maig ) 

• Acreditació diversitat funcional: el Certificat de malaltia/discapacitat i dictamen tècnic 
facultatiu. (S’ha de presentar al centre del 19 al 29 de maig) 

• Al presentar la documentació ha de sol·licitar cita prèvia al Departament d’orientació 
per tal de complimentar la Declaració responsable en que manifeste el seu 
coneixement dels resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació dels cicles o mòduls que 
sol·licita cursar. 
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• Documentació justificativa d'altres circumstàncies al·legades per als ESTUDIS 
SEMIPRESENCIALS ( del 19 al 29 de maig ). Són també criteris de prioritat que s’han 
de justificar. 

− Resident a la Comunitat Valenciana (Si no figura en el DNI s’ha de presentar un 
Certificat d'Empadronament). 

− Treballador o treballador desempleat. 

− Acreditació d’estar matriculat en el present curs en règim semipresencial o a distància de 
mòduls del mateix cicle formatiu amb indicació de mòduls i hores 
superades.(Certificat d’hores superades). No serà necessari aportar-lo si 
estava matriculat en l’IES Matilde Salvador en el 2021-2022 (fins al 4 de 
juliol) 

− Certificat d’acreditació d’unitats de competència 


