ÚNIC PROCÉS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT DE CICLES
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
CURS 2020-2021
(Resolució 1 de juny de 2020)
- TERMINI DE GRAVACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ 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/
- FP BÀSICA OFERTADA AL NOSTRE CENTRE: Servicis Administratius
- 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 :
Presentació de l’informe de proposta de l’equip educatiu en el centre sol·licitat: fins al 3 de juliol
- 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: 13 de juliol
- Llistes Definitives: 21 de juliol
- MATRICULACIÓ: Al dia següent a les llistes definitives, el 22 de juliol, es donarà el sobre de
matrícula amb la data per a realitzar-la.
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.
Paiporta, 10 de juny de 2020
SECRETARIA

