
INFORMACIÓ RELATIVA AL PROCÉS D’ADMISSIÓ    CURS 2019-20

1. Qui està obligat a fer l’admissió?

-L'alumnat que accedix per primera vegada a un cicle formatiu de grau bàsic, mitjà  o superior.  
-L'alumnat que estiga cursant actualment un cicle en règim semipresencial.
-L'alumnat que sol·licite plaça en 2n curs, en un altre centre diferent  del que va cursar
l'anterior.

2. Què he de fer?

Entrar en l’assistent  admissió telemàtica i fer la sol·licitud:
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

És imprescindible que la persona interessada guarde l’usuari / contrasenya o certificat digital
fins a la finalització del procediment d'admissió. Enguany rebràs un correu electrònic informant-te
perquè pugues consultar online  el resultat de l’adjudicació de places.

3. Quants cicles puc triar?

Cada alumne triarà   fins  a  5  possibles  opcions de cicles  en  un  mateix  centre  o  distint
centre (és convenient que en tries més d’un per no quedar-se sense plaça). 

4.Si faig la sol·licitud on line ja estic matriculat/da?

No.  Es obligatori  presentar  en el  centre  escollit  en  la  1a opció,   la   sol·licitud  signada
adjuntat fotocòpia del DNI o NIE (no estarà completada l’admissió si no s’entrega en el
centre).Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud.
Quan veges que estàs en les llistes d’admesos (provisional i  definitiva),  deuràs recollir
el sobre de matrícula i  matricular-te, en el termini establert. 

5. Si he fet una bàsica, ¿puc accedir a qualsevol cicle de grau  mitjà?

Si,  des  de  qualsevol  cicle  de  bàsica  pots  accedir  a  un  cicle  de  grau  mitjà.  La
prioritat  d’entrada estarà en la nota mitja obtinguda i segons el cicle formatiu que
vullgues cursar.

6. Si tinc un grau mitjà, ¿puc accedir a qualsevol grau superior?

Si, des de qualsevol cicle de grau mitjà,  es pot accedir a un grau superior, però tindran
prioritat en funció de la nota mitja i si la família professional a la qual es vol accedir es
la mateixa. 

7. Em convé entrar per accés directe o per prova d’accés.

La reserva de places es la següent:
-Accés directe (60%)
-Accés a través d’un títol de FP (20%)
-Accés per prova d’accés (20%)

8. Si estic matriculat actualment en un cicle puc demanar-ne un altre?

Es  poden  cursar  2  cicles  distints  al  mateix  temps  sempre  que  siguen  compatible  en
horaris.
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En semipresencial

Cal entrar en l’opció de l’assistent a cicles semipresencial

1-Si eres alumne enguany,  deus seleccionar la casella d’estar fent  un cicle formatiu en
el present curs. Si vius a la Comunitat Valenciana, també ho has de seleccionar. Ambdós
criteris donen prioritat. 
Deus  marcar  també  si  tens  la  condició  de  treballador,  ocupat  o  aturat,  per  a  tindre
prioritat en cas d’empat.

2-Si vols fer 2n curs, hauràs de demanar tots els mòduls de segon excepte el de FCT i
en el seu cas, Projecte que es farà amb posterioritat, una vegada obtinguda la plaça.
També es possible  demanar  fins a  1.000 hores  si  es  vol  agafar  mòduls  de primer  i  de
segon.

3.-  Si  només et  queda el  mòdul  de FCT i/o  Projecte,  has de sol·licitar  plaça en segon
presencial.

4- Si tens mòduls que podrien ser convalidats, pots no incloure'ls en la sol·licitud  i demanar els
que vas a cursar. Una vegada admès/a, et pots matricular en tots (a cursar i a convalidar).

5-  Si  tens  mòduls  que  no   saps  si  s’aprovaràs   en  juny,  cal  incloure’ls  en  la  sol·licitud,  si
posteriorment els aproves, podràs ampliar la matrícula en altres mòduls.

6- Pots fer sol·licitud al mateix temps en presencial i semipresencial, però li donaràs prioritat a una
de elles.

Oferta parcial (sense requisit d’accés)

(No es pot utilitzar l’assistent telemàtic)

- Per a cursar cicles de grau mitjà  en oferta parcial, caldrà tindre almenys 16  anys complits l’any 
natural en què s’efectue la matrícula, i comptar amb experiència laboral. 

- Per a cursar cicles de grau superior  en oferta parcial, caldrà tindre almenys 18 anys complits 
l’any natural en què s’efectue la matrícula, i comptar amb experiència laboral.

1- L’admissió s’ha de fer a mà.

2- Només poden sol·licitar l’admissió a mòduls professionals associats a unitats de competència 

3- Podran matricular-se  dels mòduls sol·licitats una vegada admesos, si finalitzat el procés de 
matrícula, queden places lliures en els mòduls sol·licitats.
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TITULACIONS EQUIVALENTS A L’ESO (tindran accés directe 60% places)

Es considera entre altres “titulació equivalent a efectes acadèmics” al títol de Graduat en Educació
Secundària Obligatòria:

• Títol de graduat en educació secundària establit en la Llei Orgànica 1/1990, de 3
d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE)

• 2º de B.U.P. De la Llei  14/1970, de 4 d'agost,  General d'Educació i  Finançament de la
Reforma  Educativa,  amb un  màxim  de  dos  matèries  pendents  en  el  conjunt  dels  dos
cursos.

• Títol de Tècnic Auxiliar de la Llei 14/1970, de 4 d'agost (FP I).

• Mòdul professional de nivell 2, de les ensenyances experimentals (Orde de 5 de
desembre de 1988).

*Els  qui   vulguen accedir  pel  títol de la  FP Bàsica,  entraran per  la  via  del 20% (altres  vies
d’accés).

*Els  qui  vulguen  accedir  per  superació  de  1r  PQPI,  per  superació   de  la  prova  d’accés,  per
superació de la prova d’accés majors de 25 anys, per superació del curs de formació específica
d’accés  directe  a  cicles  de  grau  mitjà,  pel  títol  de  tècnic,  tècnic  superior,  tècnic  especialista
batxillerat  i  altres  equivalents,  titulació  universitària,  entraran  per  la  via  del  20%  (altres  vies
d’accés).

TITULACIONS EQUIVALENTS AL BATXILLER  (tindran accés directe 60% places)

Es  considera  entre  altres  “titulació  equivalent  a  efectes  acadèmics”  al  títol  de    Batxiller
(LOE/LOMCE):

• Títol de Batxiller, Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre (LOGSE). 

• Curs d'Orientació Universitària (COU).

• Haver aprovat 2n curs d'una modalitat de Batxillerat Experimental.

• Certificació acreditativa d'haver superat el curs Preuniversitari establit en la Llei de 26 de
febrer de 1953.

• Títol oficial de Mestre o Mestra d'Ensenyança Primària.

• Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)

*Els qui vulguen accedir pel títol de la FP Grau mitjà, entraran per la via del 20% (directe amb el
títol de tècnic).

*Els  qui  vulguen  accedir  per  superació  de  la  prova  d’accés,  per  titulació  universitària,   per
superació de la prova d’accés a la universitat majors de 25 anys, títol de tècnic superior (Grau
superior LOGSE),  tècnic especialista (FP2), entraran per la via del 20% (altres vies d’accés).
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