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PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
INSTRUCCIONS I CALENDARI D'ADMISSIÓ CURS 2018-2019
Resolució de 29 de març de 2018 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (DOCV de 09/04/2018)

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 18 al 31 MAIG.
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.ceice.gva.es/val/web/admision-alumnado, 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 9 de juliol(14:00h), 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 18 al 31 de MAIG.
Aportació de certificat d'estudis: - Convocatòria ordinària del 20 al 27 de juny.
- Convocatòria extraordinària fins el 9 de juliol(fins 14:00).
2.- Publicació llista provisional d'admesos: 10 de juliol (Aproximadament a partir de les 12 hores).
3.- Termini de reclamació fins el 12 de juliol.
4.- Publicació llista definitiva: 17 de juliol (Aproximadament a partir de les 12 hores).
5.- Recollir sobre matrícula: 17 i 18 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 23 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.
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Resolución de 29 de Marzo de 2018 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (DOCV de 09/04/2018)

Presentaras a la secretaria del Instituto:
c)

EL IMPReSO DE SOLICITUD por duplicado junto con el original y la FOTOCOPIA DEL
DNI/NIE, en los períodos hábiles para su presentación, es decir, del 18 al 31 MAYO.
La solicitud se ha de rellenar obligatoriamente por vía telemática, imprimirla y presentarla en el centro.
El enlace per a este procedimiento es: http://www.ceice.gva.es/val/web/admision-alumnado, donde se
deberá elegir el apartado del asistente que corresponda.

d)

CERTIFICADO DE ESTUDIOS CON LA NOTA MEDIA acreditativo de la titulación con la que
accedes al ciclo. Si en las fechas de inscripción aún no tienes el certificado, puedes traerlo hasta el 27 de
Junio, si lo haces en la convocatoria ordinaria, y hasta el 9 de Julio(14:00h) para la extraordinaria.

La solicitud de inscripción es presentará unicamente en el centre de primera opción. En la instancia
podrás indicar, por orden de preferencia, hasta cinco ciclos de la misma o diferente familia profesional,
a cursar en el propio centro o en otros centros de la Comunidad. La presentación de más de una
solicitud supondrá la automática anulación.

CALENDARI
ACCESO DIRECTO Y PRUEBA DE ACCESO
1.- Presentación de solicitudes del 18 al 31 de MAYO.
Aportación de certificado de estudios: - Convocatoria ordinaria del 20 al 27 de Junio.
- Convocatoria extraordinaria hasta el 9 de Julio(hasta 14:00h).
2.- Publicación lista provisional admitidos: 10 de Julio (Aproximadamente a partir de les 12 h).
3.- Plazo de reclamación hasta el 12 de Julio.
4.- Publicación lista definitiva: 17 de Julio (Aproximadamente a partir de les 12 h).
5.- Recoger sobre matricula: 17 -18 de julio (Después de la publicación de la lista definitiva).
Las personas admitidas, tanto por vía de acceso directo como por prueba de acceso, formalizaran la
MATRICULA probablemente el DIA 23 DE JULIO( se indicará al sobre de matricula). En caso de haber estado
admitido y no formalizar la matricula se perderá la plaza escolar.

Las vacantes que después de la matricula hayan quedado sin cubrir(tanto acceso directo como de prueba de
acceso), podrán ser cubiertas por las personas incluidas, por orden de puntuación, en la lista de espera.

