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PREINSCIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
INSTRUCCIONS I CALENDARI D'ADMISSIÓ CURS 2017-2018
Resolució de 31 de març de 2017 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (DOCV de 05/04/2017)

Presentaràs a la secretaria de l'institut:
a)

L'IMPRÉS DE SOL·LICITUD per duplicat juntament amb l'original i la FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE, en
els períodes hàbils per a la seua presentació, és a dir, del 25 de maig al 6 de juny.
La sol·licitud s'ha d'omplir obligatòriament per via telemàtica, imprimir-la i presentar-la al centre. L'enllaç
per a aquest procediment és: http://www.cefe.gva.es/abc/admisal/val, on s'haurà de triar, de l'apartat
d'Admissió Telemàtica, l'assistent corresponent.

b)

CERTIFICAT D'ESTUDIS AMB NOTA MITJANA acreditatiu de la titulació amb què accedeixes al cicle.
Si en les dades d'inscripció encara no tens el certificat, pots portar-lo fins el 27 de juny, si ho fas en la
convocatòria ordinària i fins el 7 de juliol, per l'extraordinària.

La sol·licitud d'inscripció es presentarà únicament en el centre de primera opció. En la instància
podràs indicar, per ordre de preferència, fins cinc cicles de la mateixa o diferent família professional, a
cursar en el propi centre o en altres centres de la Comunitat. La presentació de més d'una sol·licitud
suposarà l'automàtica anul·lació d'aquestes.

CALENDARI
ACCÉS DIRECTE I PROVA D'ACCÉS
1.- Presentació de sol·licituds del 25 de maig al 6 de juny.
Aportació de certificat d'estudis: - Convocatòria ordinària del 20 al 27 de juny.
- Convocatòria extraordinària fins el 7 de juliol.
2.- Publicació llista provisional d'admesos: 11 de juliol (Aproximadament a partir de les 13 hores).
3.- Termini de reclamació fins el 13 de juliol.
4.- Publicació llista definitiva: 18 de juliol (Aproximadament a partir de les 13 hores).
5.- Recollir sobre matrícula: 18 i 19 de juliol (Després de la publicació de la llista definitiva).
Les persones admeses, tant per la via d'accés directe com de prova d'accés, formalitzaran la seua
MATRÍCULA probablement EL DIA 21 DE JULIOL (s'indicarà al sobre de matrícula) . Cas d'haver estat admés i no
matricular-se, es perdrà la plaça.

Les vacants produïdes després de la matrícula (tant d'accés directe com de prova d'accés), podran ser
cobertes per les persones incloses, per ordre de puntuació, en la llista d'espera.

