CICLES IES LA SENIA: Cicles G. Superior: AFI (Administració i Finances) i DAW (Desenvolupament d’Aplicacions Web).
Cicles G. Mitjà: GA (Gestió Administrativa) i SMX (Sistemes Microinformàtics i Xarxes)

CODI DEL NOSTRE CENTRE: 46017675
INFORMACIÓ SOL·LICITUD DE CICLES FORMATIUS PER VIA TELEMÀTICA
CURS 2018-2019
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ I C. F. G. SUPERIOR
TERMINI : CONVOCATÒRIA ÚNICA
-REALITZACIÓ i PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS PER VIA TELEMÀTICA AL 1r. CENTRE
D'OPCIÓ: Del 18 al 31 de maig.
LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ A SECRETARIA (AL CENTRE DE 1ª OPCIÓ):
- La sol·licitud per via telemàtica. És important posar el NIA a la sol·licitud.
- Fotocòpia DNI/NIE
- Documentació acreditativa (Certificació Acadèmica de nota mitjà o Nota Prova Accés) segons el tipus
d’accés:
- En procés ordinari JUNY: del 20 al 27 de juny.
- En procés extraordinari JULIOL: fins el 9 de juliol, a les 14 h.
LLISTATS D'ADMESOS
- Llistes Provisionals: 10 de juliol
- Llistes Definitives: 17 de juliol
MATRICULACIÓ:
- El dia de les llistes definitives 17/07/18 es donarà el sobre de matrícula amb la data per a realitzar-la.
VIA TELEMÀTICA:
1.- Els alumnes accediran a la sol·licitud telemàtica en la següent pàgina:
- http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado
2.- Lliurament al Centre
El sol·licitant podrà fer tantes sol·licituds com vulga, però només podrà presentar UNA (prèviament
confirmada en l’aplicació telemàtica) que durà impresa al centre de 1ª opció. En aquesta sol·licitud apareix
un número d'identificació, que és el que el centre usarà per tramitar-la a través d'ITACA (segons s'explica
en la guia d'admissió).
El centre retornarà segellada la còpia al sol·licitant i es quedarà amb l'original imprés. Es comprovarà la
veracitat de les dades que apareixen a la sol·licitud impresa i la coincidència amb les que es carreguen a
ITACA, així com la documentació justificativa que adjunte el sol·licitant.
Es pretén que resulte més àgil la tramitació d'aquestes sol·licituds als centres i alhora evitar errors de
transcripció en les dades.
3.- Observació: L’alumnat repetidor de Cicles Formatius, si vol canviar de Centre, lliurarà el requisit
acadèmic, fins al 9 de juliol.

SECRETARIA

CICLOS IES LA SENIA: Ciclos G. Superior AFI (Administración y Finanzas) y DAW (Desarrollo de Aplicaciones Web).
Ciclos G. Medio: GA (Gestión Administrativa) y SMR (Sistemas Microinformáticos y Redes)

CÓDIGO DE NUESTRO CENTRO: 46017675
INFORMACIÓN SOLICITUD DE CICLOS FORMATIVOS POR VÍA TELEMÁTICA
CURSO 2018-2019
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO Y C. F. G. SUPERIOR
PLAZO : CONVOCATORIA ÚNICA
-REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITUDES POR VÍA TELEMÁTICA AL 1º CENTRO
DE OPCIÓN: Del 18 al 31 de mayo.
ENTREGA DOCUMENTACIÓN A SECRETARÍA (AL CENTRO DE 1ª OPCIÓN):
- La solicitud por vía telemática. Es importante poner el NIA en la solicitud.
- Fotocopia DNI/NIE
- Documentación acreditativa (Certificación Académica de nota media o Nota Prueba Acceso) según el
tipo de acceso:
- En proceso ordinario JUNIO: del 20 al 27 de junio.
- En proceso extraordinario JULIO: hasta el 9 de julio, a las 14 h.
LISTADOS DE ADMITIDOS
- Listados Provisionales: 10 de julio
- Listados Definitivos: 17 de julio
MATRICULACIÓN:
- El día de les listas definitivas 17/07/18 se entregará el sobre de matrícula con la fecha para realizarla.
VÍA TELEMÁTICA:
1.- Los alumnos accederán a la solicitud telemática en la siguiente página:
- http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado
2.- Entrega al Centro
El solicitante podrá hacer tantas solicitudes como quiera, pero solo podrá presentar UNA (previamente
confirmada en la aplicación telemática) que llevará impresa al centro de 1ª opción. En esta solicitud
aparece un número de identificación, que es el que el Centro usará para tramitarla a través de Itaca.
El centro devolverá sellada la copia al solicitante y se quedará con el original impreso. Se comprobará la
veracidad de los datos que aparezcan en la solicitud impresa y la coincidencia con la que se cargue en
Itaca, así como la documentación justificativa que adjunte el solicitante.
Se pretende que resulte más ágil la tramitación de estas solicitudes a los centros y al mismo tiempo evitar
errores de transcripción en los datos.
3.- Observación: El alumnado repetidor de ciclos formativos, si quiere cambiar de Centro, entregará el
requisito académico, hasta el 9 de julio.
SECRETARÍA

