
ORIENTACIONS  SOBRE  EL  PROCEDIMENT  D'ADMISSIÓ  DE  L'ALUMNAT  EN  CICLES

FORMATIUS EN RÈGIM PRESENCIAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I GRAU

SUPERIOR EN CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, PER AL CURS 2020-

2021

PRIMERA
OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

SEGONA
NOTES DE TALL D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN RÈGIM
PRESENCIAL EN EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DEL CURS 2019-2020

TERCERA
RESERVA DE VACANTS PER A L’ALUMNAT DE DIVERSITAT FUNCIONAL

QUARTA
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

CINQUENA
TITULACIÓ EQUIVALENT A EFECTES ACADÈMICS

SISENA
ACCÉS A CICLES FORMATIUS ACREDITANT UN TÍTOL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

SETENA
CONSULTA DEL RESULTAT DE L'ADJUDICACIÓ

HUITENA
AL·LEGACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS I DEFINITIVES DE FORMA TELEMÀTICA

NOVENA
MATRÍCULA CONDICIONAL

DESENA
PERSONES QUE ES PRESENTEN A LES PROVES D’ACCÉS DE LA UNIVERSITAT PER A MAJORS
DE 25 ANYS EN 2020 I PARTICIPEN AL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS DE
GRAU MITJÀ I/O GRAU SUPERIOR

ONZENA
LLETRA PER LA QUAL ES RESOLDRAN ELS EMPATS

DOTZENA
FASES  EN  LES  QUALS  ELS  CENTRES  EDUCATIUS  ADJUDICARAN  LES  PLACES  VACANTS
SOBRANTS, AIXÍ COM LES QUE ES GENEREN PER RENÚNCIA PER A CICLES FORMATIUS EN
RÈGIM PRESENCIAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

1



PRIMERA. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'objectiu d'aquestes orientacions és precisar el procediment d'admissió en els cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior en règim presencial en centres educatius sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021.

Aquestes orientacions seran aplicables en els centres educatius següents:

• Centres públics que imparteixen cicles formatius de grau mitjà i  de grau superior  en règim
presencial.

• Centres  privats  amb cicles  formatius  de  grau mitjà  i  de  grau superior  en  règim presencial
sostinguts  amb fons públics;  en aquests  centres seran aplicables  aquestes  instruccions  en
aquells grups sostinguts amb fons públics.

SEGONA. NOTES DE TALL D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN
RÈGIM PRESENCIAL EN EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DEL CURS 2019-2020

Aquestes notes de tall fan referència a la qualificació de l'últim/a alumne/a que figurava en les llistes de
persones admeses en cada quota de l'últim procediment d'admissió (curs 2019-2020).

Tota  persona  interessada  a  conèixer  les  notes  de  tall  d'accés  a  cicles  formatius  de  Formació
Professional en la modalitat presencial 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  notes  que  poden  servir  de  referència  a  les  persones  participants  en  el  procediment
d'admissió, 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 7 de l'Ordre 18/2016, s'estableixen els criteris de prioritat per a cadascuna de les quotes
d'accés en els cicles de grau mitjà i de grau superior, és important conéixer aquests criteris per a
entendre  i  valorar  les  notes  de  tall,  ja  que  existeixen  diferències  entre  l'accés  directe  i  l'accés
mitjançant prova.

A l’enllaç  http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado es pot consultar un resum dels criteris de
prioritat establerts a l’Ordre 18/2016.

Així mateix, cal tindre en compte que hi haurà persones admeses que el curs passat van obtindre plaça
amb una nota menor de la qual apareix en les notes de tall, ja que aquesta plaça es va poder obtindre
amb posterioritat a través de la gestió de les llistes d'espera.

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

• Informació que s'obté: notes de les últimes persones que, en el procediment d'admissió per al
curs  2019-2020,  van  obtindre  plaça  en  un  curs  d'un  cicle  formatiu  en  règim  presencial.
Aquestes notes apareixen diferenciades segons el centre educatiu, el cicle formatiu, el curs i la
quota pel qual s'accedeix. Si no apareix la nota, significa que a aquest curs del cicle formatiu
van accedir totes les persones que el van sol·licitar.

• Obtenció de la informació: una vegada s'ha accedit a l'enllaç anteriorment indicat, en l'apartat
«Fitxers disponibles», la persona interessada a conèixer les notes de tall, podrà descarregar-se
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el fitxer de la província i del grau que siga del seu interès.

RESERVA DE VACANTS PER A L’ALUMNAT DE DIVERSITAT FUNCIONAL

L'alumne o alumna que opte per les places reservades per a l'alumnat amb diversitat funcional haurà
de sol·licitar un informe del departament d'orientació del centre sol·licitat en primera opció en el qual,
vist l'informe de la persona titular de la direcció de la família professional del cicle corresponent sobre
les capacitats i habilitats requerides per a poder adquirir els objectius finals de capacitació professional,
se l'informe sobre els resultats d'aprenentatge relacionats amb les competències professionals del títol
que, en atenció a la seua discapacitat, podrà aconseguir.

Si no hi ha departament d'orientació, l'informe l'emetrà directament la direcció de la família professional
del cicle corresponent.

QUARTA. 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  formatius  de  grau  mitjà  i  grua  superior,  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  el  NIE  les  persones
participants podran gestionar la sol·licitud de manera electrònica, quan a la resta de documents caldrà
adreçar-se al centre docent.

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% (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).
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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

C) LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL REQUISIT ACADÈMIC (RA)

a) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui
accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l'opció d'accés directe i es
troben en una d'aquestes situacions:

- Obtinguen en el curs 2019-2020 la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO),
titulat en Formació Professional Bàsica, tècnic de grau mitjà i els que s’han titulat en Batxiller o Tècnic
Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

- Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en
algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019.

b) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui
accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l'opció de prova d'accés i
s'hagen examinat d'aquesta prova en aquest any en el mateix centre que haja sol·licitat en primera
opció.

c) Hauran d'aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció, en les dates que
s'indiquen, aquelles persones que no es troben entre els casos de l'apartat a) o b), és a dir, els qui:

- Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d'Adults
(FPA).

- Accedisquen amb el títol de l'ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica.

- Accedisquen per altres vies.

- Accedisquen mitjançant la prova d'accés i aquesta l'han realitzada en un centre diferent al sol·licitat
en primera opció.

-  Obtinguen  la  titulació  de  Batxiller  o  de  Tècnic  Superior  de  Formació  Professional  en  la  fase
extraordinària de juliol.

- Desitgen canviar de via d'accés respecte a la inicialment marcada en la sol·licitud.

- Sol·liciten accedir a segon curs d'un cicle de Formació Professional Bàsica.

- Hagen obtingut la titulació necessària per a l'accés directe en cursos anteriors als indicats en l'apartat
a).
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D)  DATES PER APORTAR PRESENCIALMENT EL REQUISIT ACADÈMIC (RA)  EN EL CENTRE
SOL·LICITAT EN PRIMERA OPCIÓ

a) Els qui hagen d'entregar el RA en el centre i, a més, el mes de juny reunisquen el RA marcat per la
normativa vigent, presentaran la certificació corresponent del 26 de juny al 3 de juliol.

b) Els qui obtinguen la titulació de Batxiller o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase
extraordinària de juliol, hauran de presentar el certificat corresponent del 21 al 23 de juliol, dins del
període de reclamacions a les llistes provisionals perquè se'ls incloga en l'elaboració de les llistes
definitives.

b) La resta de sol·licitants que hagen d'aportar presencialment el RA, podran presentar la certificació
corresponent fins al 14 de juliol.

No obstant això, tot l'especificat, 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-ho de manera presencial,  bé perquè no ha sigut
possible  obtindre-ho  del  sistema,  rebran  un  correu  informatiu  perquè  puguen  tramitar  la  seua
presentació presencial.

CINQUENA. TITULACIÓ EQUIVALENT A EFECTES ACADÈMICS

En l'apartat 4 de l'article 6 de l'Ordre 18/2016, quan indica “titulació equivalent”, es refereix a “titulació
equivalent a efectes acadèmics”.

a)  Es  considera  “titulació  equivalent  a  efectes  acadèmics”  al  títol  de  Graduat  en  Educació
Secundària Obligatòria:

• Títol de Graduat en Educació Secundària establit en la Llei orgànica 1/1990, de 3
d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

• 2n de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) de la Llei 14/1970, de 4 d'agost, general
d'educació  i  finançament  de  la  reforma  educativa,  amb  un  màxim  de  dues  matèries
pendents en el conjunt dels dos cursos.

• Títol de Tècnic/a Auxiliar de la Llei 14/1970, de 4 d'agost (FPI).

• Mòdul  professional  de  nivell  2,  dels  ensenyaments  experimentals  (Ordre  del
5/12/1988).

• 2n curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments (Reial decret
942/1986, de 9 de maig).

• 6 cursos complets d'Humanitats i almenys 1 de Filosofia, de la carrera eclesiàstica.

• 5 cursos complets d'Humanitats i almenys 2 de Filosofia, de la carrera eclesiàstica.

• 3r curs dels comuns d'Arts Aplicades i Oficis Artístics del Pla 63 (Decret 2127/1963,
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de 24 de juliol).

• 2n curs dels comuns experimentals d'Arts Aplicades i Oficis Artístics (Reial decret
799/1984, de 28 de març).

b) Es considera “titulació equivalent a efectes acadèmics” el títol de Batxiller (LOE/LOMCE):

• Títol de Batxiller, Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre (LOGSE).

• Curs d'Orientació Universitària (COU).

• Haver aprovat 2n curs d'una modalitat de Batxiller Experimental.

• Certificació acreditativa d'haver superat el curs Preuniversitari establit en la Llei de
26 de febrer de 1953.

• Títol oficial de Mestre o Mestra d'Ensenyament Primari.

• Títol de Batxiller expedit després de cursar el BUP de la Llei 14/1970, de 4 d'agost: segons
el que s'estableix en el punt 3 de la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 8/2013,
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), s'acceptarà com a títol
de Batxiller el que fa referència l'article 41.3.a de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació (LOE), el títol de Batxiller expedit després de cursar el BUP de la Llei 14/1970,
de 4 d'agost.

La persona sol·licitant aportarà un únic títol “equivalent a efectes acadèmics” al títol de Graduat
en Educació Secundària Obligatòria o al títol de Batxiller, com a requisit d'accés a cicles formatius
de Formació Professional de grau mitjà o superior.

Cal ressaltar el següent:

► En l'accés a cicles formatius de grau mitjà, només es podrà accedir a les places de la quota
del  60%  “accés  directe  de  graduats/ades  en  Educació  Secundària  Obligatòria  i  titulació
equivalent”  regulat en l'apartat 4 de l'article 6 de l'Ordre 18/2016, amb el títol de  Graduat en
Educació Secundària Obligatòria o amb una de les titulacions equivalents a efectes acadèmics
anteriorment enumerades.

Només  es  podrà  accedir  a  les  places  de  la  quota  del  20%  “accés  directe  de  persones
titulades de Formació professional bàsica” contemplat en l'apartat 4 de la dita Ordre, amb el
títol de formació professional bàsica.

Amb la resta de titulacions considerades com a requisit d'accés directe conforme a l'article 5 de
l'Ordre 18/2016, es podrà accedir a les places de la quota del 20% “curs específic de formació
d'accés directe, prova d'accés i altres vies d'accés”

► En l'accés a cicles formatius de grau superior, només es podrà accedir a les places de la
quota del 60% “accés directe de titulats de batxiller i titulació equivalent” contemplat en l'apartat
4 de l'article 6 de l'Ordre 18/2016, amb el títol de Batxiller (LOE/LOMQE), o amb una de les
titulacions equivalents a efectes acadèmics anteriorment enumerades.

Només es podrà accedir a les places de la quota del 20% “accés directe de titulats de tècnic
de formació professional” contemplat en l'apartat 4 de la dita Ordre, amb el títol de tècnic
professional  o  amb  una  de  les  titulacions  equivalents  a  efectes  acadèmics  anteriorment
enumerades.

Amb la resta de titulacions considerades com a requisit d'accés directe conforme a l'article 5 de
l'Ordre 18/2016, es podrà accedir a les places de la quota del 20% “prova d'accés i altres vies
d'accés”.
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SISENA. ACCÉS A CICLES FORMATIUS ACREDITANT UN TÍTOL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

A) AMB UN TÍTOL DE TÈCNIC/A AUXILIAR (FP I)

Segons la disposició addicional trenta-unena de la Llei  orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació
(LOE), el títol de Tècnic/a Auxiliar de la Llei 14/1970, de 4 d'agost (FP I) és equivalent:

• A efectes acadèmics al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (Graduat en ESO)

• A efectes professionals al títol de Tècnic/a (cicle formatiu de grau mitjà) de la corresponent
professió.

Per tant, el títol de Tècnic/a Auxiliar de la Llei 14/1970, de 4 d'agost (FP I) no és requisit acadèmic
d'accés a cicles formatius de grau superior.

B)  AMB  TÍTOL ELS  ENSENYAMENTS  DELS  QUALS  HAN  SIGUT  SUBSTITUÏTS  PER  CICLES
EMPARATS EN LA LOGSE/LOE

En cas que les persones participants en el procediment d'admissió posseïsquen titulacions emparades
en la LOGSE (cicle formatiu de grau mitjà o grau superior) o en la Llei 14/1970 (FP I o FP II) i desitgen
accedir a cicles formatius declarats equivalents a la titulació que posseeixen, han de tindre en compte
que obtindran idèntica titulació.

S'aconsella  que  abans  de  realitzar  la  sol·licitud  d'admissió  s'assessoren  sobre  les  titulacions
equivalents, s'informen i orienten sobre la diversitat de l'oferta de Formació Professional relacionada
amb la  titulació  que posseeixen per  a així  completar  la  seua formació  acadèmica;  aquesta oferta
formativa  es  pot  consultar  en  l'enllaç  següent:
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1

Les titulacions equivalents es poden consultar en la normativa següent:

• Equivalències  dels  títols  d'FP  I  i  FP  II  respecte  a  títols  de  Tècnic/a  o  Tècnic/a  Superior
(LOGSE): articles 9 i 10 i annexos II i III del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es
despleguen determinats aspectes de l'ordenació de la  Formació Professional  en l'àmbit  del
sistema educatiu.

• Equivalències dels títols d'FP I, FP II i Tècnic/a o Tècnic/a Superior (LOGSE) respecte a títols
de Tècnic/a o Tècnic/a Superior (LOE): disposició addicional tercera del respectiu reial decret
de títol (LOE).

SETENA. CONSULTA DEL RESULTAT DE L'ADJUDICACIÓ

Els llistats que es publiquen en els centres educatius compliran 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 manera següent:

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, la persona
sol·licitant o, si escau, el pare/mare/tutor/a, rebrà, en el correu indicat en la sol·licitud d'admissió, un
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missatge en el qual se li comunicaran les dades del NIA i número de sol·licitud gravada en ITACA
necessàries perquè, juntament amb la data de naixement de la persona interessada, puga consultar en
línia  el  resultat  de  l'adjudicació,  en  la  plataforma  telemàtica  establida  en  l'enllaç
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ . 

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/

En el  present  procediment  d’admissió,  les  funcions de la  comissió  sectorial  d’escolarització  seran
assumides per la Inspecció d’Educació.

L'accés al procediment informàtic es realitzarà amb les dades que la persona sol·licitant, o si escau, el
pare/mare/tutor/a, haja utilitzat 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 d'aquesta.
Independentment  de  l'enviament  d'aquest  correu,  les  resolucions  a  les  al·legacions  es  podran
consultar, per part de les persones interessades.

NOVENA. MATRÍCULA CONDICIONAL

Les persones que hagen obtingut plaça després la publicació del llistat definitiu de persones admeses i
s'hagen matriculat, podran accedir a la resta de places vacants existents en altres cicles formatius de
Formació  Professional  de grau  mitjà  i  superior,  tal  com indica  l'apartat  5  de  l'article  4  de l'Ordre
18/2016; en cas d'obtindre una nova plaça, podran efectuar la matrícula condicional, aportant l'escrit de
renúncia a la seua matrícula anterior dins d'un termini de 3 dies hàbils.
A partir del 25 de setembre de 2020, data en la qual apareixeran publicades les places vacants de
Formació Professional  de grau  mitjà  i  grau  superior,  es  permetrà  a  l'alumnat  que  ho  desitge
compatibilitzar la matrícula en un cicle formatiu de Formació Professional de grau mitjà i superior en
règim presencial, siga quina siga la seua modalitat, amb la matrícula en qualsevol altre cicle formatiu
de Formació Professional de grau mitjà i  superior,  siga quin siga el règim i/o la modalitat, o altres
ensenyaments, sempre que existisca compatibilitat d'horaris; tot això conforme a l'apartat 1 de l'article
4 de l'Ordre 18/2016.

DESENA. PERSONES QUE ES PRESENTEN A LES PROVES D’ACCÉS DE LA UNIVERSITAT PER
A MAJORS DE 25  ANYS EN 2020  I  PARTICIPEN AL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ A CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I/O GRAU SUPERIOR

Vist que el calendari de prescripció i realització de les proves d'accés a la universitat per a majors de
25 anys, estableix com a dies d'exàmens el 5 i 12 de setembre de 2020, dates posteriors a la inscripció
i matrícula en cicles formatius de grau mitjà i grau superior, amb la finalitat de no provocar gravamen i
garantir el principi d'igualtat a les persones que es presenten a les proves d'accés de la universitat per
a majors de 25 anys en aquest any:
a) El centre docent que reba una sol·licitud d'admissió a cicles formatius de grau mitjà o de grau

8

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/


superior de persones que s'hagen inscrit a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
per a l'any 2020, assignarà un 5 com a nota per a poder participar en el  procediment que regula
aquesta resolució.
Per a això la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació en la qual conste que s'ha inscrit
a aquestes proves.
b) Obtingudes les qualificacions de les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys:
- Aquella persona que haja superat les proves i va obtindre plaça en el procediment d'admissió, haurà
de dirigir-se,  abans del 24 de setembre de 2020,  inclusivament,  al  centre docent  en el  qual tinga
adjudicada la plaça i formalitzar la matrícula aportant el document en el qual conste la qualificació
d'aquestes proves. 
- Aquella persona que no haja superat les proves i va obtindre plaça en el procediment d'admissió,
haurà de dirigir-se al centre docent en el qual tinga adjudicada la plaça i renunciar a aquesta, el centre
docent gestionarà la llista d'espera per a adjudicar aquesta plaça.
- Aquella persona participant que haja obtingut una nota superior a 5 i, que desitge revisar l'adjudicació
de places en el procediment d'admissió que regula aquesta resolució, del 22 al 24 de setembre, haurà
de presentar  una reclamació  davant  la  Comissió  Sectorial  d'Escolarització  de la  direcció  territorial
d'Educació, Cultura i Esport corresponent, que serà qui valorarà aquesta reclamació.

ONZENA. 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  de  Formació  Professional  de  grau  mitjà  i  grau
superior serà la lletra 'F'.
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DOTZENA. FASES EN LES QUALS ELS CENTRES EDUCATIUS ADJUDICARAN LES PLACES VACANTS SOBRANTS, AIXÍ COM LES QUE ES
GENEREN PER RENÚNCIA PER A CICLES FORMATIUS EN RÈGIM PRESENCIAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I GRAU
SUPERIOR 

Cicles formatius AMB persones en llista d'espera. Els centres gestionaran la
llista d'espera mentre n'hi haja, fins al 8 d'octubre

Cicles formatius SENSE persones en llista d'espera.

Dates Participants: Prioritat
Els centres

comunicaran la fi de la
llista d'espera fins al:

Participants: Prioritat

Publicació de places
vacants en la pàgina
web d'admissió per la

DGFPIERE

Acte d'adjudicació
de les places

vacants, a realitzar
per centres, fins al:

Fase 1:
 del 15 set.

fins al 22 set.

Les persones que
apareixen en les
llistes d'espera

S'adjudicaran les places vacants
generades per renúncia, i se seguirà
l'ordre de la llista d'espera i tenint en

compte les reserves i les quotes
establides en l'Ordre 18/2016

16 set.

Qualsevol persona
interessada que haja

participat en el
procediment d'admissió a
qualsevol cicle formatiu,

sempre que complisca els
requisits d'accés

S'adjudicaran les places vacants
sobrants, i prioritzarà la nota

mitjana de l'expedient acadèmic
o prova d'accés, sense tindre en

compte ni les reserves ni les
quotes inicials establides

17 set. 22 set.

Resta
Vacants:

 del 23 set.
fins al  8 oct.

Les persones que
apareixen en les
llistes d'espera

S'adjudicaran les places vacants
generades per renúncia, i se seguirà
l'ordre de la llista d'espera i tenint en

compte les reserves i les quotes
establides en l'Ordre 18/2016

24 set.

Qualsevol persona
interessada, sempre que
complisca els requisits

d'accés.

S'adjudicaran les places vacants
per ordre d'arribada 25 set. 8 oct.

Les persones participants en la fase 1 dels «cicles formatius SENSE persones en llista d'espera», hauran de presentar:
a) Còpia de la 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 requisit acadèmic al·legat  en la sol·licitud d'admissió, en la qual 
aparega la nota mitjana.

Les persones participants en la fase resta de vacants dels «cicles formatius SENSE persones en llista d'espera», hauran de presentar:
- Documentació necessària per a la matrícula indicada en l'article 11 de l'Ordre 18/2016.
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