
ASSISTENT PER A LA SOL·LICITUD 
D'ADMISSIÓ TELEMÀTICA

ENSENYANCES BÀSIQUES, BATXILLERAT
CICLES FORMATIUS I PFQB

GENERALITAT  VALENCIANA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, 

CULTURA I ESPORT



Assistent d'Admissió Telemàtica

El sol·licitant, per mitjà d'acreditació personal (Certificats GVA, DNI electrònic) o per mitjà de l'obtenció
del seu usuari per al procés, realitzarà una tramitació telemàtica de la seua sol·licitud.

El procediment que se seguirà per a la presentació i resolució d'una sol·licitud serà el següent:

Per a la realització d'estos passos i procedir al procés d'admissió telemàtica cal tindre connexió a internet.
A més, serà necessari disposar d'impressora per a imprimir la sol·licitud i portar-la al centre de primera 
opció. 
Accedisca a la direcció següent: http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado/

Trie de l'apartat Admissió Telemàtica, l'assistent corresponent:
-Assistent INF, PRI, ESO, BATXILLERAT, PFQB, FPB, CFGM, CFGS, SEMIPRESENCIAL
Canvie idioma si ho considera convenient (l'aplicació està disponible en valencià i en castellà )

Identificació
Vosté pot accedir a l'aplicació de dos maneres diferents: amb usuari i contrasenya o amb un certificat 
digital. 

La PRIMERA VEGADA que accedisca al sistema haurà d'identificar-se. Haurà de polsar l'opció indicada i 
seguir les instruccions que apareguen en pantalla. Per a crear un nou usuari indique quin vol que siga el seu
codi d'identificació (max.10 caràcters) i es verificarà que encara no existix en el sistema. Si ja disposa 
d'usuari i vol recuperar la seua contrasenya, verifique-la i conteste la seua pregunta personal.



La primera vegada, a l'escriure el nom d'usuari, el sistema verificarà si existix. Abans, mostrarà una 
advertència. Polse el botó 

Tot seguit es mostrarà una pantalla amb les normes de seguretat que haurà de seguir i, a continuació, haurà
de completar el formulari amb les dades que se li demanen. Escriga una pregunta i una resposta en els
camps a este efecte i, finalment, invente una contrasenya i confirme-la. A continuació, polse el botó 

Si deixa en blanc el camp contrasenya, el sistema en crearà una. Tinga en compte la diferència entre 
majúscules i minúscules, tant per a la resposta a la pregunta com per a la contrasenya.

Quan ja tinga l'usuari i la contrasenya, tornarà a la pantalla d'inici per a començar amb l'aplicació. Escriga'ls i
polse [Entrar].

Informació. Ha de saber...
Una vegada s'ha identificat l'usuari i ha sigut validada pel sistema la seua participació en el procés, accedirà
a la pàgina d'informació.

Esta pantalla oferix al sol·licitant el següent tipus d'informació:
Informació sobre les sol·licituds gestionades per l'usuari, sol·licituds anul·lades, informació de l'últim accés al
sistema de l'usuari, informació sobre el temps restant fins a final del procés de presentació per a l'usuari i
informació sobre els passos que ha de realitzar per a la presentació de la sol·licitud.

Tinga en compte que les pantalles d'este manual poden variar en funció de l'ensenyança seleccionada.

Haurà de completar les dades que es requerisquen en funció de l'ensenyança seleccionada.



El sol·licitant pot crear i imprimir les sol·licituds que desitge però haurà de presentar firmada únicament una
d'elles fins a l'últim dia  (inclòs) de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds en els
centres. 

Una vegada finalitzat el termini, només es tindrà en compte la sol·licitud presentada en el centre. 

Si és la primera vegada que accedix al sistema l'usuari podrà iniciar una nova sol·licitud des del botó  

També pot  iniciar  una  nova  sol·licitud  una  vegada haja  confirmat  alguna.  En  el  cas  de començar  una
sol·licitud, a fi de modificar una ja generada, pot iniciar-la amb les dades  de qualsevol de les sol·licituds
creades anteriorment.



Per a això pot utilitzar el botó

que li permetrà seleccionar una sol·licitud confirmada i refer la nova sol·licitud amb la seua informació.
Si es desconnecta de l'aplicació i té una sol·licitud sense completar, quan torne a entrar podrà recuperar-la
utilitzant el botó

o podrà rebutjar-la polsant el botó [Eliminar esborrany]

Omplir la sol·licitud
En primer  lloc,  haurà d'omplir  les dades d'identificació:  Cognoms,  nom, document,  lloc  de naixement  i
adreça.  Escriga directament  en el  camp o trie  una opció  del  desplegable,  segons corresponga.  Preste
especial atenció als camps amb asterisc (*), que són obligatoris. Tinga en compte que algunes dades són
incompatibles entre si o només podran omplir-se en funció de tindre marcada alguna opció (per exemple
Simultanieja estudis de Dansa/Música i centre on ho simultanieja).

En funció del tipus d'ensenyança que es trie, la informació que haurà d'omplir serà una o altra. Així, en uns
casos haurà d'omplir les dades dels pares o tutors o els estudis actuals, mentres que en altres ensenyances
no seran necessaris eixos i seran altres.



En el caso de solicitudes de Bachillerato, deberá indicarse además si se aportan las calificaciones de ESO.

D'altra banda, pot marcar els justificants de la documentació que aporte junt amb la sol·licitud, perquè es 
tinguen en compte en la puntuació. 

Si s'opta a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, haurà d'indicar-se el tipus d'accés. Els tipus d'accés són 
incompatibles. Es pot accedir per accés directe amb un certificat (que caldrà adjuntar a la documentació) o 
amb el Certificat de Graduat en Educació Secundària Obligatòria expedit pel centre on estiga matriculat, o 
bé per altres certificats de titulacions equivalents. Al seleccionar la província i el municipi (en cas de ser de la
Comunitat Valenciana) serà possible triar el centre. En qualsevol altre cas (centre de fora de la CV), caldrà 
escriure el nom complet del centre i el seu codi, si es coneix.



També és possible triar per prova d'accés, bé indicant que es troba inscrit en el present curs o indicant que
ja tenia una certificació per haver-la realitzat anteriorment. Igualment serà possible indicar el centre on està
inscrit, seleccionant la província i el municipi de la Comunitat Valenciana. En cas contrari (altres províncies)
caldrà escriure la informació. A més, serà possible indicar que s'accedix per tindre superat el primer nivell
d'un PQPI, superar la prova d'accés a CFGS o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors
de 25 anys. 

En tot cas, haurà de marcar l'opció corresponent.

Haurà d'indicar-se la documentació aportada i si se sol·licita horari nocturn o reserva per discapacitat , junt
amb les certificacions acreditatives si és el cas.

En el  cas de les sol·licituds per a  Cicles Formatius de Grau Superior,  haurà d'especificar-se  el  tipus
d'accés concret (accés directe amb indicació del títol corresponent o per prova d'accés, i en este cas caldrà
indicar si s'està inscrit o es té el certificat de superació de la prova).



Complete  la  informació  que  siga  necessària.  Marque,  si  és  necessari,  el  tipus  de  documentació  que
acompanya i, en cas d'horari nocturn o la reserva per discapacitat, els justificants que aporta (tal com s'ha
indicat més amunt). Tot seguit, polse el botó 

En cas de cometre algun error, o deixar incomplet algun camp, el programa mostrarà un missatge 
d'advertència.

Haurà de completar-los o corregir-los polsar novament el botó

Una vegada que s'hagen guardat les dades del sol·licitant, el programa mostrarà una pantalla en què haurà
de seleccionar els estudis corresponents (centre, cicle o branca professional, segons els casos). Observe en
la part superior, que estarà en la fase “Omplir peticions”.

Tendrá que completarlos o corregirlos y pulsar nuevamente el botón 



Un dels elements principals del mòdul és l'arbre de continguts. Este element mostra totes les opcions que es
poden  incloure  en  la  llista.  L'usuari  pot  anar  creant  una  llista  amb  un  màxim  de  deu  (en  el  cas
d'ensenyances bàsiques i batxiller) o cinc opcions per a CF o PFQB.

Es pot realitzar lan avegació a través de l'arbre en els seus nivells. També és possible buscar directament un
cicle o un centre escrivint el seu nom i polsant sobre el botó de la lupa. Per omissió l'arbre apareix plegat. És
possible desplegar-lo polsant sobre el botó del menú per a veure els diferents cicles i/o especialitats.

Per a triar un centre, escriga el nom, el codi (si el coneix) o el municipi i, a continuació, faça clic sobre la
lupa.
El programa mostrarà una llista d'opcions. Seleccione la correcta. Situe el cursor  sobre l'opció desitjada i
faça clic a “Seleccionar” o bé, trie el botó inferior [Afegir llistat] perquè es desplace en la part dreta.

Si s'equivoca polse la la dreta sobre el curs o centre erroni i faça clic per a esborrar-lo com es mostra en la
imatge.

Complete la llista amb els centres o cicles triats, especifique la modalitat lingüística que preferix  i marque
altres opcions (germans en centre, tipus de domicili...etc) igual que ho faria en la sol·licitud en paper.



Segons el tipus d'ensenyança que es trie, tindrà 10(INF, PRI, ESO, BAC) o cinc  (FP i PFQB) opcions. En
cas d'error, el programa mostrarà una advertència.

Una vegada completada la llista amb els cicles i/o centres triats, pot guardar-la. Sempre podrà modificar-la,
afegir,  canviar l'orde dels centres,  eliminar,  substituir,  etc. Hi ha una barra de botons,  en la part  lateral
esquerra que li permetrà fer estes operacions. També és possible canviar l'orde dels centres hacientdo clic
sobre un i, al ressaltar el color pujar-lo o abaixar-lo, arrossegant-ho.

Quan tinga la llista definitiva, haurà de fer clic en el botó inferior 

El sistema comprovarà les dades de la seua sol·licitud. Si hi ha errors se li indicarà i haurà de corregir-los.
En el cas que les dades siguen correctes passarà a la fase següent: confirmació de dades.

En el cas de sol·licitud per a Batxillerat, a més del centre, haurà de seleccionar la modalitat. Recorde
que és possible triar el mateix centre dos vegades, però amb distinta modalitat de Batxiller.  Així mateix,
haurà d'especificar, si és el cas, l'horari de preferència, la modalitat lingüística, el tipus de domicili, etc.



El  procediment  de  selecció,  en  Cicles Formatius   o  en  PFCB  és semblant,  tenint  en  compte les
especificacions de l'ensenyança i el nombre d'opcions (cinc, en total).

Finalment haurà d'omplir la pantalla “Indicar Familiars”. D'esta pantalla es tindran en compte, tant les dades
per a la consulta del punt de renda (si es desitja optar a este apartat), tant dels punts associats  a germans
matriculats /pares treballadors en el centre. Per a això haurà d'omplir les dades  corresponents. Dins de
l'apartat  Centre de treball  i  Centre d'Estudis  2016/17 podrà seleccionar els centres que haja indicat  en
l'apartat anterior.



Confirmació del llistat de preferències
A partir d'este moment ha de confirmar i presentar la sol·licitud en el centre, junt amb la documentació
justificativa pertinent,  per a considerar-la tramitada. 

Recorde que esta presentació podrà realitzar-la fins a l'últim dia (inclòs), de la data en què finalitze el
termini de presentació de sol·licituds als centres. 

Recorde que una vegada confirmada no podrà modificar-la, així que li aconsellem que verifique el llistat
de preferències. Tal com s'indica, pot triar una de les opcions següents: 

No  obstant  això,  si  no  desitja  presentar  esta  sol·licitud  té  la  possibilitat  d'eliminar  l'esborrany.  Esta
operació eliminarà la sol·licitud amb tota la informació que poguera haver inclòs en  ella. Una vegada
eliminada podrà començar el procés de creació d'una nova sol·licitud de la forma habitual. Si està segur
de voler eliminar l'esborrany polse a Eliminar Esborrany. 

Abans de confirmar la sol·licitud, pot previsualitzar l'esborrany. Polse l'opció corresponent 

(És necessari que dispose d'un programa visor de PDF, habitualment Acrobat Reader).



Podrà confirmar tantes sol·licituds com vullga, però únicament serà vàlida una: la que portarà al centre de
primera opció. Cada vegada que entre en l'aplicació podrà accedir a la informació de les seues sol·licituds,
polsant sobre la pestanya “Informació Ha de saber”  i veure. 

Finalment, haurà de triar i imprimir la sol·licitud que portarà al centre.

Polse sobre l'opció 

i seguisca les instruccions. Cal fixar-se en  que esta sol·licitud tinga un número d'identificació, que el
centre usarà per tramitar-la a ÍTACA.


