
 
 

 

CALENDARI i PROCÉS D’ADMISSIÓ 2022/2023 

 

CALENDARI D’ADMISSIÓ 

Curs 
22/23 

Presentació 
sol·licitud 

TELEMÀTICA 

Requisit 
acadèmic 

Llistes 
Admissió 

PROVISIONALS 
Reclamacions 

Llistes 
Admissió 

DEFINITIVE 
Matrícula 

G. Mitjà i 
Superior 

Del 19  al 29 
de maig 

Fins al 4 
de juliol 

11 de juliol 
Del 11 al 13 

de juliol 
21 de juliol 

Del 22 al 29 
de juliol 

 

PROCÉS D’ADMISSIÓ  

Ha de participar en el procés d'admissió: 

▪ L'alumnat del centre que canvia d'estudis: 

▫ D'ESO a Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

▫ De FPB a Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

▫ De Cicles Formatius de Grau Mitjà a un altre Grau Mitjà o a un Grau 

Superior. 

▫ De Cicles Formatius de Grau Superior a un altre Grau Superior. 

▫ De Batxiller a cicles de Grau Superior. 

▪ L'alumnat que vol accedir en el centre per primera vegada. 

 
El procés d’admissió en totes les etapes educatives se farà telemàticament. Per a fer-ho 

has d’accedir en la pàgina web (telematricula.es) que ha habilitat la Conselleria, llegir 

acuradament tota la informació i seguir els passos que en la mateixa s’indiquen.  

Els cicles que s’estudien a l’Ies Ribalta són en horari vespertí. En fer la sol·licitud 

d'admissió apareix torn ordinari. 

 

1. Presentació TELEMÀTICA de la sol·licitud d’admissió a la web de gva: telematrícula  

 
▪ S'ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica utilitzant l'ASSISTENT corresponent: 

▪ FP Grau Mitjà presencial 

▪ FP Grau Superior presencial 

▪ FP Semipresencial 

▪ Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna,  

ensenyament i modalitat, que ha d'estar associada a la «clau d'admissió» que 

també serà única. IMPORTANT llegir les instruccions que tenim a la web sobre com 

fer-ho. 

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


 
 

 

▪ Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l'alumne o 

alumna per al/la com se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major 

d'edat. 

▪ Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d'una ocasió durant el període en 

què estiga operativa l'aplicació. Es tindrà en compte l'última sol·licitud 

presentada. 

▪ L'Esborrany NO queda gravat com a sol·licitud d'admissió presentada. RECORDE 

que la sol·licitud HA DE SER CONFIRMADA perquè quede presentada 

telemàticament. 

▪ Una vegada acabat el període de presentació de sol·licituds d'admissió, les 

persones sol·licitants rebran, al correu electrònic indicat en la sol·licitud, la 

confirmació de la seua participació en el procés d'admissió, així com la informació 

necessària per a la consulta del resultat d'admissió i les possibles reclamacions. 

▪ Cicles formatius semipresencials: Has d’afegir a la sol·licitud aquells mòduls que 

després pots demanar convalidació. Per a convalidar-los, primer te tens que 

matricular d’ells. 

 

 RECORDEU: Admissió NO significa matriculació. Són dos actes diferents: en 
el primer sol·licitem plaça i, si ens la concedeixen, formalitzem la matrícula. En la 
matrícula hem d'aportar tot el que ens demane el centre dins dels terminis establits. 
Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça adjudicada. 

 
 
 
2. Presentació del requisit acadèmic (RA), si és necessari, al centre triat a la primera 

opció junt amb la documentació necessària: 

 

▪ Còpia del DNI/NIE/Passaport/Permís de residència/Targeta d’estudiant/ Visat/ 

Targeta d'identitat d’estranger/Certificat empadronament (menors 18 anys) 

 

▪ Requisit acadèmic (RA): La documentació necessària a aportar és la següent:  

▫ Original o fotocòpia compulsada de la Certificació Acadèmica dels estudis 

amb els quals s'accedeix (la certificació ha de tindre nota mitjana, si no es 

posarà un 5) o Certificació de la Prova d'accés amb la qualificació final. 

S'acompanyarà fotocòpia compulsada del títol corresponent o de la seua 

sol·licitud (de títol). No té validesa el llibre de qualificacions. 

IMPORTANT: NO és necessari aportar el RA presencialment els qui es 

troben en els casos següents, segons la seua modalitat d'accés: 



 
 

 

 

1) Accés directe 

 

• Obtinguen en el curs passat la titulació de Graduat en ESO (els/les que 

l’han obtingut després de cursar la FPB sí l’han d’aportar presencialment), 

titulat en FPB, Tècnic de Grau Mitjà i els que han titulat en Batxillerat o 

Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària. 
 

• Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres 

públics o privats concertats, de la Comunitat Valenciana, en algun dels 

cursos des del 2016-2017 al curs passat. 
 

2) Per prova d'accés realitzada en el present any en el mateix centre que 

demana en 1a opció (PAC). 

 

 

SI hauran d'aportar presencialment al centre docent demanat en primera 

opció, en les dates que s'indiquin, aquelles persones els quals: 

- Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de 
Formació Professional d'Adults (FPA)  

- Accedeixin amb el títol de l'ESO després de cursar un cicle de FP Bàsica. 

- Desitgin canviar de via d'accés respecte a la inicialment marcada a la 
sol·licitud. 

- Siguin alumnes o alumnes i demanin accedir a segon curs d'un cicle de 
FP Bàsica 

- Accedeixin per altres vies. 

- Accedeixin mitjançant la prova d'accés i aquesta l'han realitzada en un 
centre diferent del demanat en primera opció. 

- Obtinguin la titulació de Batxiller o de Tècnic Superior en la fase 
extraordinària de juliol. 

- Hagin obtingut la titulació necessària per a l'accés directe en cursos 
anteriors al 2016-2017. 

 

❖ Les persones que no tinguen gravat a la seva sol·licitud el requisit acadèmic, bé perquè 

han de presentar-ho de manera presencial, bé perquè no ha estat possible obtenir-lo 

del sistema, rebran un correu informatiu perquè puguin tramitar la seva presentació 

presencial. 

 



 
 

 

▪ Acreditació d'esportista d'elit: fotocòpia del BOE o DOCV en què apareix el 

nom del sol·licitant o documentació acreditativa, dins del termini de 

presentació de sol·licituds. 

▪ Acreditació diversitat funcional: el Certificat de malaltia/discapacitat i 

dictamen tècnic facultatiu, dins del termini de presentació de sol·licituds.  

En presentar la documentació, el Departament d'orientació l’informarà i 

emplenarà la declaració responsable en què manifeste el seu coneixement 

dels resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació dels cicles o mòduls que 

sol·licita cursar.  

▪ Documentació justificativa d'altres circumstàncies al·legades per als estudis 

semipresencials: Són també criteris de prioritat que cal justificar:  

▫ Resident a la Comunitat Valenciana (Si no figura en el DNI s'ha de presentar 

un Certificat d'Empadronament). 

▫ Treballador o treballadora desocupat. 

▫ Acreditació d'estar matriculat/da en el present curs en règim 

semipresencial o a distància de mòduls del mateix cicle formatiu amb 

indicació dels mòduls i hores superats. (Certificat d'hores superades). No 

serà necessari aportar-ho si estava matriculat en l'IES Ribalta.  

▫ Certificat d'acreditació d'unitats de Competència.  
 

3. Publicació llistat d’admesos PROVISIONAL: se podran consultar al portal 

www.telematricula.es així com en la web i tauler del centre, amb el número de 

sol·licitud generat per l'assistent de matrícula, el NIA i la data de naixement de 

l'alumne/a; les dues primeres dades els rebrà la persona sol·licitant en el correu 

electrònic que indique en la seua sol·licitud. 

 
4. AL·LEGACIONS O RECLAMACIONS 

▪ En primer lloc, revisa els criteris de prioritat. 

▪ Es realitzarà per mitjans electrònics a través del portal www.telematricula.es 

dins del termini establit en el calendari. Es necessitarà l'usuari i contrasenya 

utilitzat en l'enregistrament de la sol·licitud telemàtica. 

 
5. Publicació llistat admesos DEFINITIU i exclosos per no presentar documentació o fora 

termini:  

Se podran consultar en el portal www.telematricula.es així com en la web i tauler del 

centre, amb el número de sol·licitud generat per l'assistent de matrícula, el NIA i la 

data de naixement de l'alumne/a; les dues primeres dades els rebrà la persona 

sol·licitant en el correu electrònic que indique en la seua sol·licitud. 

 
L’alumnat admés procedirà a matricular-se. 



 
 

 

 

 

PROCÉS DE MATRICULA 

Una vegada publicades les Llistes DEFINITIVES d'admissió es realitzarà la MATRÍCULA en 

el centre on s'haja aconseguit la plaça escolar. 
 

L'alumnat admés s'ha de matricular el dia indicat. Prèviament, ha de passar a recollir el 

sobre de matrícula a consergeria (situada a l'hall del centre).  

Horari de secretaria 9.00 a 14.00h. El mes d'agost el centre està tancat.  
 

En cas de NO REALITZAR la matrícula en els terminis indicats, es PERDRÀ LA PLAÇA 

ADJUDICADA que serà oferida als sol·licitants de les llistes d'espera. 

No es matricularà a cap persona que no tinga presentada tota la documentació. 

 

ACTES D’ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS 

Una vegada s’haja matriculat tota la gent admesa, si queden vacants es cridarà a les 

persones de la llista d’espera, en l’ordre establert a aquesta, per Conselleria. 

Si finalitzada la llista d’espera, queden vacants, es convocarà l’acte d’adjudicació al tauler 

i web del centre per oferir-les a tot el que es presente per ordre d’arribada.  


