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PRIMERA. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
L'objectiu d'aquestes orientacions és precisar el procediment d'admissió en els cicles de Formació
Professional Bàsica (FPB) en règim presencial en centres educatius sostinguts amb fons públics de
la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021.
Aquestes consideracions seran aplicables en els centres educatius següents:
•

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 aquestes instruccions en aquelles unitats o grups que se
sostinguen amb fons públics.

SEGONA. DADES DE TALL D'ACCÉS A CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN
EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DEL CURS 2019-2020
Els resultats de tall fan referència a l'últim/a alumne/a que figurava en les llistes de persones
admeses de l'últim procediment d'admissió (curs 2019-2020).
Tota persona interessada en conèixer els resultats de tall d'accés a cicles formatius de Formació
Professional Bàsica en el procediment d'admissió per al curs 2019-2020 podrà fer la consulta en
l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado.
Aquestes dades podran servir de referència a les persones participants en el procediment
d'admissió, és a dir, tenen un caràcter merament orientatiu, ja que varien d'un curs acadèmic a un
altre, ja que l'admissió en un determinat cicle dependrà de l'oferta i demanda de cada curs.
En l'article 6 del Decret 135/2014, s'estableix l'ordre de prioritat, i per tant, és important conèixer
aquests 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/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 2018-2019, 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 indicat anteriorment, en l'apartat
«Fitxers disponibles», la persona interessada en conèixer els resultats de tall podrà
descarregar-se el fitxer que siga del seu interès.

TERCERA. TERMINI PER A L'EXPEDICIÓ DE LA PROPOSTA DE L’EQUIP EDUCATIU
Per l’alumnat que es trobe cursant Educació Secundària Obligatòria (ESO) i participe en el procés
d'admissió a algun cicle d'FPB els centres docents expediran les propostes de l'equip educatiu fins al
3 de juliol.

QUARTA. PROPOSTA DE L’EQUIP EDUCATIU PER A ALUMNES QUE CANVIEN D'FPB
L'alumnat que en el curs 2019-2020 estiga cursant un determinat cicle d'FPB i desitge canviar a un
altre cicle del mateix nivell haurà de participar en el procés d'admissió, i per tant, el centre haurà
d’expedir la proposta de l’equip educatiu.
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CINQUENA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
La sol·licitud d'admissió s'haurà de realitzar de manera telemàtica en l'enllaç següent:
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio
En la resolució d’1 de juny per la qual s’estableix el calendari i procediment d’admissió, així com la
matrícula dels cicles de Formació Professional Bàsica, s’indica la documentació que haurà
d’adjuntar-se i si és necessari aportar-la al centre docent en el moment de la matrícula.
A) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA IDENTITAT
Respecte a la documentació acreditativa de la identitat, les persones sol·licitants podran presentar la
documentació següent:
•
•
•
•
•

•
•

•

DNI
NIE
Permís de residència
Passaport
Targeta d'estudiant
Visat d'estudis o document equivalent
Targeta d'identitat d'estranger
Certificat d'empadronament en un municipi (únicament estrangers menors de 18 anys)

Cal tindre en compte que dels documents anteriors, tant amb el DNI com amb el NIE, les persones
participants podran gestionar la sol·licitud de manera electrònica, sense necessitat d’acudir al centre.
Quant a la resta de documents caldrà adreçar-se al centre docent per a la verificació de la identitat.
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, en el moment de la matrícula, la documentació següent:
a) Certificació vigent acreditativa d'un grau de discapacitat o minusvalidesa igual o
superior al 33% (emès per la direcció del centre de valoració i orientació de discapacitats que
corresponga, dependent de la conselleria competent en matèria de benestar social o de l'òrgan
equivalent d'altres administracions autonòmiques).
b) Dictamen tècnic facultatiu vigent (emès per l'equip de valoració i orientació que
corresponga, dependent de la conselleria competent en matèria de benestar social o l'òrgan
equivalent d'altres administracions autonòmiques).

c)

Declaració responsable en la qual 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/web/formacion-profesional/oferta1
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SISENA.- CONSULTA DEL RESULTAT DE L'ADJUDICACIÓ
Els llistats que es publiquen en els centres educatius compliran amb la nova normativa vigent
referent a la protecció de dades de caràcter personal, de manera que, les dades de la persona
interessada, es publicaran de la següent manera:
a) DNI o document acreditatiu d'identitat: s'utilitzaran els criteris generals que s'han establit com a
recomanacions de l'Agència Estatal de Protecció de Dades, per la qual cosa s'ocultarà parcialment
el número identificatiu aportat.
b) Primer cognom complet
c) Inicial del segon cognom i del nom
Es recorda que, prèviament a la publicació de les llistes provisionals de persones admeses, el
sol·licitant o, si escau, el pare/mare/tutor, rebrà, en el correu indicat en la sol·licitud d'admissió, un
missatge en el qual se li comunicaran les dades del NIA i número de sol·licitud gravada a ITACA
necessaris, perquè, juntament amb la data de naixement de la persona interessada, puga consultar
online el resultat de l'adjudicació, en la plataforma telemàtica establida en enllaç
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio.
SETENA. ACCÉS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA DIRIGIDA A PERSONES
BENEFICIÀRIES DEL PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL (FPB DE SEGONA OPORTUNITAT)
Es recorda que, tal com s'indica en la Resolució d’1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica
d’Educació i Formació Professional (DOGV núm. 8828, 05.06.2020) per a poder accedir a cicles
formatius de FPB dirigits a persones beneficiàries del Pla d'Ocupació Juvenil (FPB de Segona
Oportunitat), s'exigirà tindre almenys 17 anys l'any natural en el qual sol·licita l'admissió a aquests
estudis, acreditar que no posseeixen cap títol de Formació Professional o qualsevol altre títol que
acredite la finalització d'estudis secundaris complets i trobar-se actualment desescolaritzat/a i sense
ocupació.
HUITENA. AL·LEGACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS I DEFINITIVES DE FORMA
TELEMÀTICA
Les al·legacions a les llistes provisionals (davant del centre de primera opció) i definitives (davant la
Comissió Sectorial d'Escolarització) de Formació Professional esmentades en l'article 15.2 de l'Ordre
18/2016, es faran de manera telemàtica mitjançant el procediment informàtic establit en l'enllaç
següent: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio
L'accés al procediment informàtic es realitzarà amb les dades d'accés que la persona sol·licitant, o si
s'escau, el pare/mare/tutor/a, utilitzats per a la consulta telemàtica del resultat del procediment
d'admissió.
En el procediment informàtic de presentació d'al·legacions, la persona interessada haurà d'adjuntar
tots els documents segellats pel centre educatiu elegit en primera opció (documentació acreditativa i
sol·licitud d'admissió) en format pdf.
Per a agilitar les respostes a les al·legacions presentades, quan es resolga la resolució d'aquestes,
l'usuari/ària, o si escau, el seu representant legal rebrà per correu electrònic el resultat.
Independentment de l'enviament d'aquest correu, les resolucions a les al·legacions es podran
consultar, per part de les persones interessades.
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NOVENA. LLETRA PER LA QUAL ES RESOLDRAN ELS EMPATS
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 d'FPB serà la lletra 'F'.
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DESENA. FASES EN LES QUALS ELS CENTRES EDUCATIUS ADJUDICARAN LES PLACES VACANTS SOBRANTS, AIXÍ COM LES QUE ES
GENEREN PER RENÚNCIA PER A CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Cicles formatius AMB persones en llista d'espera. Els centres
gestionaran la llista d'espera mentre n'hi haja fins al 8 d'octubre

Fases/Dates

Fase 1:

del 7 set.
fins al 11 set.

Resta de
Vacants:

del 14 set.
fins al 8 oct.

Participants

Prioritat

S'adjudicaran les places
vacants generades per
Les persones que
renúncia, i se seguirà l'ordre
apareixen en les
de la llista d'espera d'acord
llistes d'espera
amb l'article 6 del Decret
135/2014

S'adjudicaran les places
vacants generades per
Les persones que
renúncia, i se seguirà l'ordre
apareixen en les
de la llista d'espera d'acord
llistes d'espera
amb l'article 6 del Decret
135/2014

Cicles formatius SENSE persones en llista d'espera

Els centres
comunicaran la fi
de la llista
d'espera fins a:

Participants

Prioritat

Qualsevol persona
S'adjudicaran les
interessada que haja
places vacants
participat en el
sobrants,
procediment d'admissió a
prioritzant
qualsevol cicle formatiu,
conforme a
sempre que complisca els l'article del Decret
requisits d'accés
135/2014

7 set.

Qualsevol persona
interessada, sempre que
complisquen els requisits
d'accés

15 set.

S'adjudicaran les
places vacants
per ordre
d'arribada

Publicació de
Actes d'adjudicació
places vacants en
de les places
la pàgina web
vacants, a realitzar
d'admissió per la
per centres, fins a:
DGFPiERE

8 set.

11 set.

16 set.

8 oct.

- Les persones participants en la fase en la qual s'assignen la 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.
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