ÚNIC PROCÉS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS
CURS 2020-2021
(Resolució 1 de juny de 2020)
- TERMINI DE GRAVACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ CICLES AL 1r. CENTRE
D'OPCIÓ: Del 17 al 25 de juny
al següent assistent telemàtic: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicia-proceso-de-admision/
- CONSULTA RESULTAT ADJUDICACIÓ: Es podrà consultar en la plataforma telemàtica
establida, amb el núm. de sol·licitud d’ITACA, el NIA i la data de naixement de l’alumne/a.
- LA FALSEDAT en les dades declarades, o no prou acreditades, donarà lloc a l’anul·lació de la
sol·licitud.
- * REQUISIT ACADÈMIC (mirar observació sobre Requisit Acadèmic):
NO ÉS NECESSARI QUE APORTEN PRESENCIALMENT el Requisit Acadèmic al Centre 1ª opció.

a) Alumnat que obtinga en el curs 2019-20 la
Opció Accés directe titulació de:

Opció Prova Accés

b) Alumnat que hauria obtingut en els cursos
següents: 2016-17, 2017-18 o 2018-19
L’ alumnat que s’haja examinat en el present
any 2020 de:

- Graduat en ESO, en Formació P.
Bàsica, Tècnic de G. Mitjà
- els que han obtingut el títol de
Batxillerat o Tècnic Superior de FP
en la fase ORDINÀRIA
- Titulacions anteriorment
mencionades
-Prova d’accés a Cicles en el mateix
centre que haja sol·licitat en 1ª opció

HAURAN D’APORTAR PRESENCIALMENT EL REQUISIT ACADÈMIC, al Centre de 1ª opció,
l’alumnat següent:
- Va obtindre el títol forra de la C Valenciana o en un Centre de Formació Professional d’Adults (FPA)
- Accedisca amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica
- Que desitge canviar de via d’accés respecte a la inicialment marcada en la sol·licitud
- Que siga alumne/a i sol·licite accedir a 2º curs d’un cicle de Formació Professional Bàsica
- Accedisca per altres vies
- Accedisca mitjançant la Prova d’accés, però l’ha realitzada en un centre diferent del sol·licitat en 1ª opció
- Obtinga la titulació de Batxillerat o Tècnic Superior de FP en la fase extraordinària de JULIOL
- Haja obtingut la titulació necessària per a l’accés directe, en cursos anteriors al 2016-17.
DATES PER A APORTAR PRESENCIALMENT el Requisit Acadèmic (RA) en el Centre de 1ª opció:
a) Els qui hagen de presentar el RA en el centre sol·licitat 1ª opció i, a més, en - Del 26 de juny al 3 de
el mes de JUNY reunisquen el Requisit Acadèmic.
juliol
b) La resta de sol·licitants que hagen d’aportar presencialment el RA
- Fins al 14 de juliol
- Del 21 al 23 de juliol, dins
c) Els qui obtinguen la titulació de Batxiller o de Tècnic Superior de FP en la del període de reclamacions
fase extraordinària de JULIOL
a les llistes provisionals,
perquè se’ls incloga en les
Llistes definitives.

* OBSERVACIÓ REQUISIT ACADÈMIC:
➢
A causa de la situació creada per la Covid19, i per a evitar la major quantitat de
desplaçaments als centres sol·licitats, s’ha establit un procediment perquè siga el mateix centre qui
puga obtindre i gravar el RA necessari en alguns casos, especificats abans. No obstant això, les
persones interessades que ara no necessiten aportar el RA, hauran de fer-ho en el moment
d’efectuar la matrícula en el Centre.
➢
Una setmana abans de la finalització del termini de presentació de RA, aquelles persones que
hagen participat en el procediment d’admissió i no tinguen gravat en la seua sol·licitud el RA, bé
perquè havien de presentar-lo de manera presencial, bé perquè no ha sigut possible obtindre’l del
sistema, rebran un correu informatiu perquè puguen tramitar-ne la presentació presencial.
- CLAU D’ADMISSIÓ: Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la
verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d’admissió estarà composta per un
identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada convocatòria i
sol·licitud d’admissió i haurà de ser conservada per a presentar reclamació, si fora necessari. El manual
d’instruccions per a poder realitzar la sol·licitud, es troba disponible a l’enllaç especificat al començament.
- PRESENTACIÓ D’UNA SOL·LICITUD: Cada persona participant només podrà presentar electrònicament
una sol·licitud per ensenyament i modalitat (presencial, semipresencial), la sol·licitud està associada a la «clau
d’admissió» que també serà única. Aquesta sol·licitud podrà ser emplenada en més d’una ocasió durant el
període en què estiga operativa l’aplicació per a formular sol·licituds d’admissió. En aquest cas es tindrà en
compte l’última sol·licitud presentada electrònicament.

- PUBLICACIÓ LLISTATS D’ADMESOS: Els participants en el procés d’admissió podran
consultar el resultat d’aquest de manera telemàtica mitjançant el procediment informàtic establit a
aquest efecte, disponible en l’adreça: https://www.portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
- LLISTATS D'ADMESOS
- Llistes Provisionals: 20 de juliol
- Llistes Definitives: 29 de juliol
- MATRICULACIÓ: Al dia següent a les llistes definitives, el 30 de juliol, es donarà el sobre de
matrícula amb la data per a realitzar-la, la qual serà a Setembre.
En el moment de la matrícula, l’alumne/a haurà d’aportar la documentació que falte per qualsevol
circumstància, i si no ho fa, disposarà d’una setmana per a la seua presentació, mentre queda
matriculat/da condicionalment. Si transcorregut aquest termini no presenta la documentació
justificativa de poder accedir a aqueix curs o resulta que algun dels requisits exposats en la
sol·licitud no són certs, quedarà exclòs de l’admissió i la matrícula quedarà sense efecte.
- OFERTA DE CICLES AL NOSTRE CENTRE (46017675):
Cicles G. Mitjà
Cicles G. Superior

GA (Gestió Administrativa)
SMX (Sistemes Microinformàtics i Xarxes)
AFI (Administració i Finances)
DAW (Desenvolupament Aplicacions Web)

Paiporta, 10 de juny de 2020
SECRETARIA

