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ADMISSIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Curs 2017-2018
INFORMACIONS GENERALS
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Període ordinari: Del 25 de maig al 6 de juny, ambdós inclusivament.
Període extraordinari: Del 12 al 17 de juliol, ambdós inclusivament.
LLOC I HORARI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
En la Secretaria del centre, de 10 a 13 hores.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
1. La instància de sol·licitud per duplicat (l’exemplar per al centre i l’exemplar per
a l’interessat), segons el model oficial, disponible en la web de la Conselleria d'Educació.
2. L'original i fotocòpia del DNI del sol·licitant.
3. Consell orientador: certificat que acredite haver sigut proposat per l'equip docent als
pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD
El model oficial de sol·licitud de plaça s'obtindrà en la pàgina web de la
Conselleria d'Educació, en el següent enllaç:
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
Cal emplenar-la i imprimir-la fent ús de l'ASSISTENT TELEMÀTIC (programa
informàtic preparat a l'efecte per la pròpia Conselleria, el qual redueix les errades en la
introducció de dades, i que es posarà en funcionament, sinó abans, el primer dia en què
comença el termini de presentació de sol·licituds (el 25 de maig per al període ordinari i el 12
de juliol per al període extraordinari).
LLIURAMENT DEL REQUISIT ACADÈMIC (consell orientador)
L'alumnat procedent d'altres centres ha de presentar el certificat d'haver sigut
proposat per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica en els
terminis següents:
- Període ordinari: fins als 16 de juny.
- Període extraordinari: fins al 17 de juliol.
El requisit acadèmic (consell orientador) solament serà presentat per l'alumnat
procedent d'un altre centre. Secretaria incorporarà d'ofici el consell orientador de
l'alumnat propi de l'Institut de Pego.
PUBLICACIÓ DELS LLISTATS PROVISIONALS D'ALUMNAT ADMÈS
- Període ordinari: 20 de juny. Reclamacions: fins al 22 de juny.
- Període extraordinari: 19 de juliol. Reclamacions: fins al 21 de juliol.
PUBLICACIÓ DELS LLISTATS DEFINITIUS D'ALUMNAT ADMÈS
- Període ordinari: 26 de juny. Reclamacions: fins al 28 de juliol.
- Període extraordinari: 24 de juliol. Reclamacions: fins al 26 de juliol.
DATES DE MATRÍCULA DE L'ALUMNAT ADMÈS
Lliurament de sobres de matrícula:
- 27 de juny (període ordinari).
- 25 de juliol (període extraordinari).

