PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS EN CICLES FORMATIUS PER AL CURS 2022-23

1a ADJUDICACIÓ.- CICLES AMB LLISTA D’ESPERA. CICLES SUPERIORS I MITJANS.
La llista d’espera està integrada per tots els sol·licitants que han presentat preinscripció en el termini oficial i NO HAN OBTINGUT PLAÇA en el
cicle o centre que han sol·licitat EN PRIMERA OPCIÓ.
Publicació de vacants disponibles

Del 6 al 15 de setembre de 22
en tauló anuncis centre

Participants

Prioritat

Acte d’adjudicació de vacants

Únicament alumnat que està en la llista
d’espera. (alumnat sense plaça i als que els
han atorgat plaça diferent a la seua primera
opció que era IES Serpis) i han participat Se segueix l’ordre establert a les llistes
en procés d’admissió
d’espera (segons nota i tipus d’accés)
El sol·licitant ha d’estar present en Acte
d’adjudicació de vacants i identificar-se
amb DNI/NIE.

Del 6 al 15 de setembre
Es convocarà acte públic en web
centre amb a suficient antelació
Detallat en altre document

2a ADJUDICACIÓ.- CICLES SENSE LLISTA D’ESPERA
Fase

Publicació de vacants disponibles

Participants

Del 9 al 13 de setembre
Consultar vacants en web Conselleria

Primera

https://ceice.gva.es/va/web/formacionprofesional/admision-alumnado-en-ciclosformativos

Del 16 setembre al 8 d’octubre
Segona

Consultar vacants en web Conselleria
https://ceice.gva.es/va/web/formacionprofesional/admision-alumnado-en-ciclosformativos

Qualsevol persona que haja
participat
en
el
procés
d’admissió (encara que no haja
demanat com a primera opció IES
Serpis).

Prioritat

Acte d’adjudicació de
vacants

Cal sol·licitar la plaça
mitjançant instància genèrica
En funció de la nota mitjana de dirigida a la directora del centre.
l’expedient acadèmic o prova
Cal aportar document d’haver
d’accés, sense tenir en compte les participat en el procés d’admissió
quotes per tipus d’accés
i, si cal, el requisit acadèmic.
Del 9 al 13 de setembre

Cal sol·licitar la plaça
mitjançant instància genèrica
Adjudicació per ordre de data de dirigida a la directora del centre.
¡Qualsevol persona interessada
presentació de sol·licitud, en
que complisca els requisits d'accés
secretaria del centre
Cal aportar el requisit acadèmic.
Del 16/09/21 al 8/10/22

LLISTA D’ESPERA EN CICLE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA. CURS 2022-23
Període
Participants
Amb llista d’espera
Acte públic
FASE 1 Del 27 de juliol al 7 de Persones que hagen participat en el procés Es gestionarà telefònicament. Es No hi ha.
setembre
d’admissió i no han aconseguit plaça en IES cridarà a l’alumnat de la llista Es gestionarà telefònicament
Serpis, essent aquest centre la seua primera opció. d’espera, si hi ha places lliures.
amb la persona afectada.
Amb independència de les adjudicacions per llista d’espera, el procés regula que del 5 al 7 de setembre, Conselleria publicarà els centres en els que hi
ha places lliures en FPB (i no tenen llista d’espera), amb la qual cosa, qualsevol alumne que haja participat en el procés pot acudir a aconseguir-la.
Del 14 de setembre al 8 d’octubre, la Conselleria publicarà els centres en els que hi ha places lliures en FPB, i en eixe procés podrà participar
qualsevol persona interessada en ocupar una d’aquestes places.
Consultar vacants en web Conselleria
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

COM FUNCIONEN LES LLISTES D’ESPERA EN CICLES FORMATIUS.
Les convocatòries dels actes d’adjudicació que siguen presencials, es publicaran en la web del centre amb suficient antelació.

Informació sobre les Llistes d’espera per adjudicacions de vacant:
1.- EN FP DE GRAU BÀSIC
La llista d’espera estarà formada per l’alumnat NO ADMÈS EN LA SEUA PRIMERA OPCIÓ. En aquest cas els que han demanat IES Serpis com a
primera opció i no han aconseguit plaça en aquest centre.
2.- EN FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

- Tot l’alumnat que, després dels llistats definitius, no haja obtingut plaça, quedarà en llista d’espera en toles les opcions que ha demanat, és a dir,
quedarà en la llista d’espera en els cinc centres que havia sol·licitat.
- L’alumnat ADMÈS en alguna de les opcions que havia sol·licitat, quedarà en llista d’espera en les opcions anteriors a la que li han assignat i, podrà
acudir als actes d’adjudicació que els centres convoquen per adjudicar-les.
- Els alumnes que estan en llista d’espera poden acudir als actes públics d’adjudicació de vacants. No presentar-se a l’esmentat acte suposa queda
exclòs de la llista d’espera fina a la finalització de la mateixa.
- Si un alumne ha d’acudir a dos actes diferents en un mateix dia, podrà autoritzar a una altra persona perquè la represente en l’acte d’adjudicació. A
l’acte caldrà aportar fotocòpia del DNI / NIE i autorització signada per l’alumne (si és major d’edat) o dels tutors si és menor.

MOLT IMPORTANT.
MATRÍCULA. Si qualsevol alumne al que se li ha atorgat una plaça en un centre determinat, no es matricula del 22 al 29 de juliol, s’entén que
renúncia a la plaça atorgada. Per tant la plaça s’atorgarà a l’alumnat que està en llista d’espera i l’alumne no matriculat no podrà exigir-la.

València, 8 de juliol de 2022

