PREINSCRIPCIONS CURS 2018/19 (TELEMÀTICA)
PROCÉS ÚNIC. Resol. de 26-03-2018 per a l'ESO i BATXILLERAT (DOCV 2803-2018 I Resol. De 29-03-2018 (DOCV 9-04-2017) per Cicles Formatius.
-En
l’enllaç
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
busqueu
l'ASSISTENT D'INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
Documentació
- La sol·licitud es lliurarà al Centre de 1ª opció.
- Cal dur fotocòpia del DNI/NIE i fotocòpia del requisit acadèmic (Tots).
- Documentació acreditativa en cas de baremació (ESO, Batxillerat) casos de
Germans en el Centre, família nombrosa, domicili, minusvalia, esportistes d’èlit,
criteri de renda etc.
ESO I BATXILLERAT
17 a 28 de maig................................................................... Preinscripcions
25 a 27 de juny.......... REQUISIT ACADÈMIC només per a 1er curs d'ESO
de 21 de juny a 5 de juliol ............. REQUISIT ACADÈMIC ESO I BATX
25 al 28 de juny..........................................Matrícula Joan XXIII i Les Foies
12 de juliol....………………..........................………... Llistes provisionals
Fins 16 de juliol……........................................................….. Reclamacions
19 de juliol...…………….….….…............................….. Llistes definitives
Fins 23 de juliol..……….….….….................................…..... Reclamacions
Del 19 al 26 de juliol................................................................MATRÍCULA
27 de juliol............................................ Matrícula de vacants per renúncies.
CICLES FORMATIUS DE GM I GS .
Del 17 al 31 de maig.......................... Inscripció Proves d'Accés a Cicles 1
Del 18 de maig al 31 de maig .............................…….......… Preinscripcions
del 20 al 27 de juny ................. * REQUISIT ACADÈMIC aprovats en juny
fins el 9 de juliol...........*REQUISIT ACADÈMIC de la resta de sol·licitants
10 de juliol ..…...……...................……….................... Llistes provisionals
fins el 12 de juliol ..…………...................................….......... Reclamacions
17 de juliol .......………....……..............................……... Llistes definitives 2
fins 19 de juliol ................. Reclam. davant Comissió Sectorial (telemàtica).
del 18 al 27 de juliol ............................................................... MATRÍCULA
* (Excepcionalment Requisit Acadèmic cicles formatius fins el 9 de juliol)

1 Inscriures a la Prova d'Accés de Cicles no implica estar Preinscrit a Cicles.
2 Estar a les Llistes Definitives no implica estar MATRICULAT en Cicles.
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De l'alumnat admés que no es matricule a data 27 de juliol subhastarem les
vacants resultants. Comunicarem el calendari de subhasta en la web del Centre.
A partir de la publicació de les llistes definitives, l'alumnat admés podrà comprar
el sobre de matrícula en CONSERGERIA. Al mateix sobre s'indicarà la data i
hora de matrícula.
Els sobres de matrícula estaran a la consergeria del centre.
➔ No es formalitzarà la matrícula si no porteu la documentació que s’indica en el
sobre.
➔ Les taxes es donaran a la secretaria o estaran dins del sobre de matrícula, i
s’hauran de pagar al banc. Si vols pots confeccionar-les en el següent
enllaç:http://www.cefe.gva.es/doc046/gen/es/
Conceptes a incloure en les taxes de matrícula conforme curs i nivell:
Alumnat de 1r curs: Batxillerat : - Expedició NHA de Batxillerat
- Expedició Tarjeta identitat
Cicles:
- Expedició Informe Avaluació Individual
- Expedició Tarjeta identitat
Alumnat de 2n curs:Batxillerat: - Expedició Tarjeta identitat
Cicles:
- Espedició Tarjeta identitat
DIA D’INICI DEL CURS: A determinar
(ESO, BATXILLERAT I 2n de Cicles Formatius)
(1r de Cicles Formatius)
PÀGINES WEB DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
Prova d’accés als Cicles Formatius: http://www.ceice.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm
Admissió d’alumnat: http://www.ceice.gva.es/abc/admisal/val/
Informació Formació Professional: http://www.ceice.gva.es/eva/val/fp.htm
http://www.quieroser.net/principal.php
Conselleria d’Educació: http://www.ceice.gva.es/

