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PRIMERA.- OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents orientacions tenen per objecte precisar el procediment d'admissió en els cicles de
Formació  Professional  bàsica  en  règim  presencial  en  centres  educatius  sostinguts  amb  fons
públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.

Aquestes consideracions seran aplicables en els següents centres educatius:

• Centres públics que impartisquen cicles de Formació Professional bàsica.

• Centres privats amb cicles de Formació Professional bàsica sostinguts amb fons públics;
en aquests centres seran aplicables les presents instruccions en aquells grups sostinguts
amb fons públics. 

SEGONA.-  RESULTATS  DE  TALL  D'ACCÉS A  CICLES DE  FORMACIÓ  PROFESSIONAL
BÀSICA EN EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ PER AL CURS 2016-2017

Els  resultats  de  tall  fan  referència  l'últim/a  alumne/a  què  figurava  en  les  llistes  de  persones
admeses de l'últim procediment d'admissió (curs 2016-2017).

Tota persona interessada a conéixer els resultats de tall d'accés a cicles de Formació Professional
en el procediment d'admissió per al curs 2016-2017 podrà consultar-les en l'enllaç següent:  
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

Aquests resultats  podran  servir  de  referència  a  les  persones  participants  en  el  procediment
d'admissió, tenen un caràcter merament orientatiu, doncs varien d'un curs acadèmic a un altre,
ja  que  l'admissió  en  un  determinat  cicle  de  Formació  Professional  bàsica depen  de  l'oferta  i
demanda de cada curs.

En l'article 6 del Decret 135/2014, s'estableix l'orde de prioritat, és important conéixer estos criteris
per a entendre i valorar els resultats de tall.

Respecte  a  la  informació  que  s'obté  en  l'enllaç  http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-
alumnado, cal realitzar les observacions següents:

• Informació que s'obté: resultats de les últimes persones que, en el procediment d'admissió
per al curs 2016-2017, van obtindre plaça en un curs d'un cicle de Formació Professional
bàsica. Aquests resultats apareixen diferenciats segons el centre educatiu, cicle i curs pel
qual s'accedeix.

• Obtenció  de  la  informació:  una  vegada  s'ha  accedit  a  l'enllaç  anteriorment  indicat,  en
l'apartat  “Fitxers disponibles”, la persona interessada a conéixer els resultats de tall podrà
descarregar-se el fitxer  que siga del seu interés.
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TERCERA.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

A) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA IDENTITAT

Les  persones  participants  en  el  procediment  d'admissió  presentaran,  en  el  centre  educatiu
sol·licitat  com a primera opció, la instància de sol·licitud a la qual adjuntaran la documentació
acreditativa de la identitat, així  com la documentació que acredite el compliment dels requisits
d'accés i tota la documentació complementària requerida en el Decret 135/2014.

Respecte a la documentació acreditativa de la identitat, les persones sol·licitants podran presentar
el passaport espanyol com a document acreditatiu de la identitat, edat i residència de la persona
sol·licitant, en lloc del DNI; en eixe cas, el número del document a introduir en la sol·licitud, serà el
número de DNI que apareix en el passaport espanyol.

B) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA DISCAPACITAT / DIVERSITAT FUNCIONAL

L'alumnat amb problemes d'audició, visió, motricitat o altres necessitats educatives especials que
participe en el procediment d'admissió per la reserva per a persones amb discapacitat haurà de
presentar la documentació següent:

a)  Certificació vigent  acreditativa  d'un  grau  de  discapacitat  o  minusvalidesa  igual  o
superior al 33% (emés per la direcció del centre de valoració i orientació de discapacitats que
corresponga dependent de la conselleria competent en matèria de benestar social o òrgan
equivalent d'altres Administracions autonòmiques).

b)  Dictamen tècnic  facultatiu  vigent (emés  per  l'equip  de  valoració  i  orientació  que
corresponga dependent de la conselleria competent en matèria de benestar social o òrgan
equivalent d'altres Administracions autonòmiques).

c) Declaració responsable en què manifeste el seu coneixement de les capacitats terminals
o resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació dels cicles o mòduls que sol·licita cursar. La
informació relativa a les capacitats terminals o resultats d'aprenentatge, així com els criteris
d'avaluació,  es  pot  consultar  en  el  reial  decret  del  títol  corresponent,  el  qual  es  troba
disponible en: http://www.ceice.gva.es/  va/  web/formacion-profesional/oferta1

Tota persona participant en el procediment d'admissió aportarà la documentació original i 2 còpies
dels documents presentats. El centre triat  en primera opció segellarà esta documentació.  Una
còpia segellada haurà de ser conservada per la persona participant  durant  tot  el  procediment
d'admissió i podrà ser adjuntada en possibles reclamacions. 

Així mateix, s'ha de presentar la sol·licitud de manera telemàtica en l'enllaç següent:

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

És imprescindible que la persona interessada guarde les dades informàtics generats en esta
fase del procediment (usuari / contrasenya o certificat digital) fins a la finalització del procediment
d'admissió.
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QUARTA.- AL·LEGACIONS A LES LLISTES DEFINITIVES DE FORMA TELEMÀTICA

Les  al·legacions  a  les  llistes  definitives  davant  de  la  Comissió  Sectorial  d'Escolarització  de
Formació Professional mencionades en l'article 12 del Decret 135/2014, es realitzaran de forma
telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit en l'enllaç següent:

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

Per a accedir al dit procediment informàtic de presentació d'al·legacions, la persona interessada
haurà d'usar el mateix usuari i contrasenya o certificat digital que va utilitzar a l'omplir la seua
sol·licitud d'admissió telemàtica. 

En  el  procediment  informàtic  de  presentació  d'al·legacions,  la  persona  interessada  haurà
d'adjuntar tots els documents segellats pel centre educatiu triat en primera opció (documentació
acreditativa i sol·licitud d'admissió) en format pdf.

Les  resolucions  d'aquestes al·legacions  es  podran  consultar,  per  part  de  les  persones
interessades, a partir de les següents dates i segons el procediment que s'indicarà,  en l'enllaç
mencionat anteriorment:

-resolucions de la convocatòria ordinària: des del 3 de juliol de 2017

-resolucions de la convocatòria extraordinària: des del 31 de juliol de 2017
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QUINTA.-  FASES  EN  QUÈ ELS  CENTRES EDUCATIUS  ADJUDICARAN  LES PLACES VACANTS  SOBRANTS,  AIXÍ  COM LES QUE  ES
GENEREN PER RENÚNCIA PER A CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 

Les persones participants en la Fase 1 dels “Cicles SENSE persones en Llista d'Espera“, hauran de presentar:

a) Còpia segellada de la seua sol·licitud d'admissió que justifique la seua participació en el procés d'admissió.

b) Documentació acreditativa de la seua identitat i edat.

c) Documentació acreditativa (certificat original o fotocòpia compulsada) del consell orientador presentat en la sol·licitud d'admissió (si 
correspon).

Les persones participants en la Fase Resta de vacants dels “Cicles SENSE persones en Llista d'Espera“, hauran de presentar:

- Documentació necessària per a la matrícula indicada en l'article 14 del Decret 135/2014.

SISENA.- LLETRA PER LA QUAL ES RESOLDRAN ELS DESEMPATS

La lletra per la qual es resoldran els empats produïts en la valoració de les sol·licituds en el procediment d’admissió de l’alumnat en els cicles de Formació
Professional bàsica serà la lletra 'M'.
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Fase Dades Participants Prioritat Participants Prioritat

1  5 sept  8 set  14 set

Resta vacants 18 sept 21 set 23 oct

Cicles formatius AMB personas en Llista 
d'Espera

Cicles Formatius SENSE persones en Llista d'Espera

Els centres 
gestionaran 

Llista 
d'Espera fins:

Data de 
Publicació de 

places 
vacants en 
pàgina web 
d'admissió

Actes 
d'adjudicació 

de places 
vacants, a 

realitzar per 
centres, fins:

Des de: 31 
juliol fins a:  14 
set

Persones que 
apareixen en 

les Llistes 
d'Espera.

S'adjudicaran 
les places 

vacants 
generades por 

renuncia, 
seguint l'ordre 

de la llista 
d'espera, 
conforme 

l'article 6 del 
Decret 

135/2014.

Qualsevol 
persona 

interessada 
que haja 

participat en el 
procediment 
d'admisió a 

qualsevol cicle 
formatiu, 

sempre que 
complisca els 

requisits 
d'accés.

S'adjudicaran 
les places 

vacants 
sobrants, 
prioritzant 

conforme a 
l'article 6 del 

Decret 
135/2014

Des de: 15 set 
fins a:   23 oct

Persones que 
apareixen en 

les Llistes 
d'Espera.

S'adjudicaran 
les places 

vacants 
generades por 

renuncia, 
seguint l'ordre 

de la llista 
d'espera, 
conforme 

l'article 6 del 
Decret 

135/2014.

Qualsevol 
persona 

interessada 
que haja 

participat en el 
procediment 

d'admisió 
sempre que 

complisca els 
requisits 
d'accés.

S'adjudicaran 
les places 
vacants per 

ordre 
d'arribada.


