PREINSCRIPCIONS CURS 2016/17 (TELEMÀTICA)
PROCÉS ÚNIC. Resol. de 1-06-2016 per a Programes
Formatius de Qualificació Bàsica (DOCV 03-06-2016)
-En l’enllaç http://www.ceice.gva.es/abc/admisal/val/ busqueu l'ASSISTENT
D'INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

Documentació
- La còpia de la gravació en la web de Conselleria es lliurarà al Centre de 1ª
opció.
- Cal dur fotocòpia del DNI/NIE de l'alumnat, del pare i de la mare.
- Annex V-b Evaluació Acadèmica proposta incorporació al PFQB.
CALENDARI PFQB
9 a 13 de setembre............................................. Preinscripcions al centre
15 de setembre....………………................………... Llistes provisionals
Fins 16 de setembre……..............................................….. Reclamacions
19 de setembre...…………….…...................….…….. Llistes definitives
Fins 20 de setembre..……….….…........................……..... Reclamacions
fins 21 de setembre..................................Resolucions a les Reclamacions
Del 20 i 21 de setembre.............................................................. Matrícula
22 de setembre................................. Matrícula per vacants per renúncies.

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.
IMPORTANT : (Per favor, llegiu-vos les instruccions)
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Segons la base quarta de la resolució de 21 d'abril de 2016 del director territorial
d’Educació, Inv. Cult., i Esport de València, per la qual s’establix el calendari i el
procediment d’admissió de l’alumnat en centres públics no universitaris, diu : “ La

no-matriculació

serà entesa com a renúncia.” D’on s’entén que si després de
publicada la llista definitiva d’admesos els interessats no es presenten en les dates de
matriculació, aquestos renuncien a la plaça, que queda vacant i a disposició del següent
de la llista de no admesos.

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.
➔
➔

DIA D’INICI DEL CURS: 25 de setembre
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/

