
2. Presentació consell orientador: s’ha de dur al centre triat a la primera opció junt amb la 
documentació necessària:

• Còpia del DNI/NIE/ Passaport
• Consell orientador (l’alumnat del centre no cal, s’adjunta d’ofici) amb el consentiment de 

pares o tutors a la proposta de l’equip docent. Ha d'anar signat.

1. Presentació TELEMÀTICA de la sol·licitud d’admissió a la web de gva: 
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ . S'ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica 
utilitzant l'ASSISTENT corresponent a FPB

• Podeu demanar un màxim de 5 centres ordenats per prioritats.
• 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.

3. Publicació llistat admesos PROVISIONAL: al portal www.telematricula.es així com en la web i

tauler del centre. Revisa els criteris de prioritat.

4. Al·legacions o RECLAMACIONS
 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.

PASSOS PER A FER L'ADMISSIÓ

ADMISSIÓ FPB

1) Es tindran en compte la primera i segona opció sol·licitada
tenint en compte el següent ordre:

a) Alumnat de 16 anys complits fins al 31 de desembre de 
l'any d'inici del cicle de FPB, proposat per l'equip educatiu.

b) Alumnat de 15 anys complits fins al 31 de desembre de 
l'any d'inici del cicle de FPB, proposat per l'equip educatiu.

c) Alumnat de 17 anys complits fins al 31 de desembre de 
l'any d'inici del cicle de FPB, proposat per l'equip educatiu.

2) Es tindran en compte la 3a, 4a i 5a opció en l'ordre indicat

3) Es tindran en compte les cinc opcions de l'alumnat
desescolaritzat major de 17 anys.

4) Els desempats es dirimiran per l'ordre alfabètic dels
cognoms dels sol·licitants, començant per la lletra 
determinada en el sorteig.

5) Admissió a 2n curs, si hi ha vacants, per la nota mitjana de 1r

CRITERIS DE PRIORITAT QUI ACCEDEIX?

➢ 15 anys i màxim 17 o complir-
los en l'any natural en curs

➢ Haver cursat el 1r cicle d'ESO o 
2n ESO

➢ Proposta equip docent als pares 
o tutors: consentiment

➢ Consell orientador

➢ Possibilitat amb més de 17 anys
sino tenen estudis i hi ha 
vacants.

5. Publicació llistat admesos DEFINITIU i exclosos per no presentar documentació o fora termini: En 
el portal www.telematricula.es així com en la web i tauler del centre.

L’alumnat admés ha de matricular-se al centre admés en els terminis indicats o, PERDRÀ LA PLAÇA 
ADJUDICADA i serà oferida als sol·licitants de les llistes d'espera en els ACTES D'ADJUDICACIÓ DE VACANTS.
No es matricularà a cap persona que no tinga presentada tota la documentació.
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