COM S'APORTA EL REQUISIT ACADÈMIC?
1. NO ÉS NECESSARI que aporten PRESENCIALMENT el requisit
acadèmic en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedeixen
en a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant
l'opció d'accés directe i es troben en una d'aquestes situacions:
- Obtinguen en el curs 2020-2021 la titulació de Graduat en ESO,
Titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà i
els que han titulat en Batxiller o Tècnic Superior de Formació
Professional en la fase ordinària.

- Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en
centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents:
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 o 2019-2020.

2. NO
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NECESSARI

que
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PRESENCIALMENT
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requisit

acadèmic en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedeixen a un
cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l'opció de prova
d'accés i s'hagen examinat d'aquesta prova en el present any en el
mateix centre que haguera sol·licitat en primera opció.

Per tant, tots els alumnes que es troben en alguna de les situacions
enumerades anteriorment, NO HAN DE PORTAR EL CERTIFICAT
PRESENCIALMENT Al CENTRE.

EN CAS DE SER ADMESOS, HAURAN DE PRESENTAR-HO EN EL MOMENT
DE LA MATRÍCULA (Del 23 al 30 de Juliol 2021)

3.

HAURAN D'APORTAR PRESENCIALMENT en el centre

docent sol·licitat en primera opció, en les dates que s'indiquen,
aquelles persones que no es troben entre els casos citats
anteriorment, és a dir, els qui:
- Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana.
- Van obtindre el títol en un centre de Formació
Professional d'Adults (FPA) (Escola d'Adults).
- Accedeixen amb el títol de l'ESO després de cursar un
cicle de Formació Professional Bàsica.
- Desitgen canviar de via d'accés respecte a la marcada en la
sol·licitud.
- Accedeixen per altres vies com: BUP, FPI, FPII, COU...
- Accedeixen mitjançant la prova d'accés i aquesta l'han
realitzada en un centre diferent al sol·licitat en primera
opció.
- Obtinguen la titulació de Batxiller o de Tècnic Superior de
Formació Professional en la fase extraordinària de juliol.
- Hagen obtingut la titulació necessària per a l'accés
directe en 2015/16 o anteriors.

QUAN S'APORTARÀ EL REQUISIT ACADÈMIC EN EL CENTRE
EDUCATIU DE PRIMERA OPCIÓ, ELS ALUMNES QUE ES
TROBEN EN ALGUNA DE LES SITUACIONS ANTERIORS?
Els sol·licitants que hagen d'aportar presencialment el Requisit
Acadèmic podran presentar la certificació corresponent fins al 08 de juliol, a
les 13 hores.

