
Admissió de l'alumnat per al curs 2022-2023.

ASIX - SEMIPRESENCIAL

Qui pot sol·licitar-lo?
Persones interessades a cursar els estudis d'un Cicle Formatiu de grau superior en règim
semipresencial el curs 2022-2023.
Els i  les alumnes que cursen  ASIX SEMIPRESENCIAL i  pensen que no
superaran algun mòdul en la convocatòria final ordinària o extraordinària.

 

Requeriments

1. Accés directe:
- Títol de batxiller o el títol de tècnic/a de Formació Professional.
- Algun d'aquests supòsits:

a) Que tinguen el  títol  de Batxillerat establit  en la  Llei  orgànica 1/1990,  de 3 d'octubre,
d'ordenació general del sistema educatiu.
b) Que hagen superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.
c) Que hagen superat el curs d'orientació universitària o preuniversitària.
d)  Que  tinguen  el  títol  de  tècnic  especialista,  tècnic  superior  o  equivalent,  a  efectes
acadèmics.
e) Que tinguen una titulació universitària o equivalent.

- S'accepta com a títol de Batxillerat al qual es refereix l'article 41.3.a de la Llei orgànica 2/2006,
de  3  de  maig,  el  títol  de  Batxillerat  expedit  després  de  cursar  l'antic  Batxillerat  Unificat  i
Polivalent.

2. Accés per mitjà de prova i altres vies d'accés:
-  Els sol·licitants  que hagen aprovat en qualsevol convocatòria la prova d'accés als cicles
formatius de grau superior prevista en l'article 41 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig .
En qualsevol cas, l'opció de la prova superada ha de permetre l'accés al cicle formatiu per al
qual se sol·licita l'admissió. Per a accedir per aquesta via es requereix tindre 19 anys complits
l'any natural de realització de la prova.
- Els qui hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
-  Els  sol·licitants  que  estiguen en possessió  del  títol  de  tècnic  de Formació Professional  i
tinguen superada la prova d'accés o opten per fer-la i la superen, en aquest cas es requereix
tindre els 18 anys complits l'any de realització de la prova.



 Termini de presentació
El termini per a fer la sol·licitud d'admissió telemàtica, comprén del 

19 de maig al 29 de maig de 2021 (DOGV nº 9309, de 30/03/2022).

Tramitació
Accés a l'Assistent d'Admissió per grau:
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicia-proceso-de-admision/

Més informació
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18090#p_6
https://mestreacasa.gva.es/web/mariaenriquez/145

Calendari
http://ceice.gva.es/documents/161863064/173319042/Quadre+resum+del+calendari/
5308e41f-c584-4d57-9d6c-b678f77a773b

Normativa oficial
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/09/pdf/2021_3457.pdf

web de la Conselleria d’Educació
http://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-
formativos

PMF (Preguntes Més Freqüents):

Puc matricular-me el curs 2022-23 al cicle ASIX de manera presencial en dos
centres diferents? NO

Puc  matricular-me  el  curs  2022-23  al  cicle   ASIX  de  manera  presencial  i
també de manera semipresencial? NO.

Puc matricular-me el curs 2022-23 al cicle ASIX  de manera semipresencial, i
al  cicle  DAW  de  manera  presencial? Sí, sempre  i  quan  hi  haja  compatibilitat
d’horaris.

Puc matricular-me el  curs 2022-23 del mateix MÒDUL PROFESSIONAL en
règim presencial i semipresencial? NO

He de participar en el procés d’admissió si vull canviar de règim PRESENCIAL
a SEMIPRESENCIAL o viceversa? SÍ
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