Procediment d’admissió i matrícula
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Resolució de 31 de març de 2021

CALENDARI D’ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

 El procediment d'admissió serà únic i es tramitarà de manera electrònica,
per evitar tràmits presencials.

 S'habilitaran punts d'atenció en els centres educatius per a les persones
que no disposen de mitjans electrònics.

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ
 A l’adreça https://portal.edu.gva.es/telematricula/inici/ , s'habilitaran

enllaços als formularis d’admissió corresponents (FP Bàsica, Grau Mitjà,
Grau Superior).

 Presentació de la sol·licitud: pare/mare/tutor-a legal de l'alumne/a per a
qui es sol·licita plaça, llevat que aquest siga major d'edat.

 En el moment d'omplir el formulari, serà necessari generar la “CLAU
D'ADMISSIÓ” (identificador personal + contrasenya).

COM OBTENIR LA CLAU D'ADMISSIÓ?
MITJANÇANT ALGUN DELS SEGÜENTS SISTEMES DE VERIFICACIÓ:
 Si es disposa de DNI: número de DNI + número de suport (IDESP models antics)
 Si es disposa de NIE, targeta d'estranger/a o permís de residència: NIE + Número

de suport (IXESP en models antics NIE).
 Si es disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea: NIE +

número certificat, precedit per la lletra C (ex: C999999999).
 Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació: certificat digital, Cl@ve, DNIe. etc.
 Si sols disposa de passaport o altre document diferent: acudir centre docent.

 En tots els casos, es demana també la data de naixement i marcar consentiment

per comprovació dades .

ON ES POT LOCALITZAR EL NÚMERO DE SUPORT?
DNI

NIE

REGISTRE DE CIUTADANIA
DE LA UNIÓ EUROPEA

MODEL DE SOL·LICITUD: APARTATS QUE CALDRÀ EMPLENAR
▪

Identificació de l'alumne/a per al/la qual es sol·licita plaça.

▪

Identificació de la persona sol·licitant (pare/mare/tutor-a).

▪

Si els progenitors no conviuen per motius de separació, divorci, etc. marcar casella habilitada i, en el
moment de formalitzar la matrícula, consignar la signatura i dades del progenitor diferent al que formula la
sol·licitud de plaça.

▪

Circumstàncies al·legades per al procés d'admissió.

▪

Nivell educatiu sol·licitat.

▪

Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s'ajusten a la realitat.

▪

Centres sol·licitats (màxim 5, ordenats per preferència) (si s’opta per FP semipresencial o a distància, màxim
de 50 mòduls professionals).

▪

Correu electrònic on es notificarà la informació i resultat del procediment.

Les persones sol.licitants rebran, en el correu electrònic indicat en la sol·licitud, la confirmació de la seua
participació en el procés d’admissió i la informació per accedir a la consulta del resultat.

REQUISIT ACADÈMIC: FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)
 En el moment de tramitar la sol·licitud d'admissió, no s'haurà de presentar, de manera

presencial, el requisit acadèmic (consell orientador) en el centre triat com a primera opció. Sí
que hauran de presentar-lo les persones que:


Sol·liciten accedir a 2n curs d’un cicle de FP Bàsica



Sol·liciten canviar de cicle de FB Bàsica

 Una setmana abans que finalitze el termini de presentació del requisit acadèmic per a FPB (2

juliol), les persones que hagen sol·licitad admissió i no hagen enregistrat en la seua sol·licitud
el requisit acadèmic, rebran un correu informatiu perquè puguen tramitar la seua presentació
presencial, en el centre que han sol·licitat com a primera opció.

REQUISIT ACADÈMIC: CICLES FORMATIUS DE GRAU
MITJÀ(CFGM) I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)
Presentació del requisit acadèmic en el procés d’admissió
NO es requereix la presentació
presencial del requisit acadèmic en el
centre de primera opció:
• Accés directe i obtenció d’alguna de les següents
titulacions durant el curs 2016-2017 o posterior:
-

Graduat en ESO
Titulació FP Bàsica
Tècnic de Grau Mitjà
Títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació
Professional (en fase ordinaria si s’ha obtingut el
curs 2019-2020)

• Accés mitjançant prova d’accés a CFGM o CFGS i s’haja
examinat en el present anys en el mateix centre que haja
sol.licitat en primera opció.

SÍ es requereix la presentació presencial
del requisit acadèmic en el centre de
primera opció:
• Obtenció del títol fora de la Comunitat Valenciana o en un
centre de Formació Professional d’Adults (FPA).

• Accés amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de
Formació Professional Bàsica.
• Accés mitjançant la prova d’accés i aquesta s’ha realitzat
en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.
•

Obtenció de la titulació de Batxillerat o de Tècnic Superior
de Formació Professional en la fase extraordinària de juliol

• Obtenció de la titulació necessària per a l’accés directe en
cursos anteriors al curs 2016-2017.

A TENIR EN COMPTE
 Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne/a,
ensenyament i modalitat (presencial, semipresencial), que ha d'estar
associada a la clau d'admissió, que també serà única.

 Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d'una ocasió mentre estiga
operativa l'aplicació, però sols es tindrà en compte l'última sol·licitud
presentada, generada amb la mateixa clau d'admissió.

 El requisit acadèmic serà enviat pel centre on està matriculat, sempre que
l'alumnat es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana, tenint en
compte els casos explicats en les diapositives anteriors.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS


S’habilitarà a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en
l’apartat “Admissió d’alumnat”, un sistema individualitzat de consulta del resultat
del procediment en què constaran les dades relatives als requisits i criteris de
prioritat.



La formulació de reclamacions als llistats provisionals i definitius s'ha de realitzar
per mitjans electrònics https://portal.edu.gva.es/telematricula/inici/, durant els 3
dies següents a la publicació d’aquests, comptats a partir del mateix dia de la
publicació.



Per fer les reclamacions, s'ha d'accedir a l'aplicació informàtica mitjançant la clau
d'admissió generada. És important conservar aquesta clau!

VACANTS, LLISTES PROVISIONALS I DEFINITIVES

 La publicació de les vacants disponibles en cada centre es podrà consultar en la
pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 Els llistats de persones admeses seran generats de manera automàtica per

l’aplicació de gestió ITACA i estaran a la disposició de les persones interessades, si
les circumstàncies ho permeten, en els taulers d’anuncis dels centres i, en tot cas, a
través de les direccions dels centres. Veure calendari d’admissió*

 Si hi ha vacants per renúnica o altres causes justificades, es tindran en compte les

llistes d’espera. En aquest cas, l’adjudicació es farà en dues fases (1a: participants
del procés d’admissió, 2a: qualsevol persona interessada que complisca els
requisits d’accés).



L’alumnat al qual s’haja adjudicat una vacant haurà de formalitzar la matrícula en
el termini que s’establisca en el calendari d’admissió del curs 2021-2022.

LLISTES D’ESPERA
 La llista d’espera romandrà vigent fins al 8 d’octubre.

 Els centres educatius gestionaran les llistes d’espera.

 Les persones sol·licitants que estiguen en llista d’espera i no acudisquen a les

convocatòries dels centres per a l’adjudicació de vacants, quedaran excloses de la

llista fins a la finalització d’aquesta

GESTIÓ D’EMPATS I ORDRE DE PRIORITAT



Serà la “F”, la lletra a partir de la qual es dirimiran els empats, atenent
el primer cognom de les persones sol·licitants.

MÉS INFORMACIÓ
IES JAUME I, BORRIANA
TELÈFON: 964738935
CORREU ELECTRÒNIC: 12000704@gva.es

