PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS
GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR:
El procediment d'admissió en Formació Professional per al pròxim curs
2022-2023 es tramitarà de manera electrònica, per a evitar tràmits presencials
(segons el que s'estableix en la Resolució del 24 de març de 2022, de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport).
El procediment d'admissió i presentació de sol·licituds es durà a terme
del 19 de Maig al 29 de Maig de 2022 i es realitzarà a través de la següent
adreça web:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
Les persones interessades emplenaran el formulari electrònic de sol·licitud
d'admissió en l'ensenyament corresponent. En el cas de menors d'edat, la
sol·licitud haurà de ser realitzada pel pare, mare, tutor o tutora legal de
l'alumne o alumna que sol·licita la plaça.
Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la clau d'admissió
(estarà composta per un identificador personal i una contrasenya que serà
única per a cada convocatòria i sol·licitud d'admissió).

1. Com obtinc la clau d'admissió per a iniciar el tràmit
telemàtic?
RECORDA QUE LA CLAU D'ADMISSIÓ S'HA DE SOL·LICITAR DES DE L'19 DE MAIG,
NO ABANS.
En telematricula.es tens la finestra ‘Clau d'admissió’.
Les opcions d'identificació per a l'obtenció de la Clau d'admissió són les
següents:
a) DNIe/Certificat electrònic/Cl@ve PIN/Cl@ve Permanent.

b) Identificació per DNI o NIE (Targeta d'estranger, Permís de
residència o Certificat de registre de ciutadà de la Unió).
Quan entres amb DNI/NIE (b):
✓ DNI/NIE, has d'introduir el número de DNI/NIE (en cas de menors
d'edat, introduir el DNI/NIE del pare, mare o tutor legal sol·licitant).
✓ Número IDESP/ IXESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el
DNI/NIE)

✓ Data de naixement de la persona sol·licitant.
✓ Acceptació de Política de Privacitat.
✓ Contrasenya.
✓ Adreça de correu electrònic.
* Per tant, si el teu document identificatiu és el NIE (has d'introduir el NIE del
pare, mare o tutor legal sol·licitant en cas de menor d'edat) + el número IXESP
(codi inclòs en les targetes d'estrangers i permisos de residència) + la data de
naixement de la persona sol·licitant + l'acceptació de política de privacitat +
contrasenya+ una adreça de correu electrònic.
Amb això, Conselleria d'Educació enviarà la clau d'accés al correu
electrònic que hages especificat, amb un enllaç per a validar el compte.
Qualsevol dubte pots veure en el següent enllaç un vídeo tutorial
explicatiu:
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/videotutoriales/

2. Una vegada tingues la clau d'admissió, pots EMPLENAR LA
SOL·LICITUD TELEMÀTICA D'ADMISSIÓ del 19 de Maig al 29 de
Maig de 2022.
Només es presenta electrònicament una sol·licitud amb un màxim de 5
centres per alumne/a i etapa d'admissió, que estarà́ associada a la clau
d’admissió telemàtica, que també serà única per a cada alumne/a.
És aconsellable triar 5 centres per ordre de preferència, ja que, en el cas
que no se seleccione el màxim de centres possibles i no s'obtinga plaça,
l'Administració assignarà d'ofici en un centre de la localitat o zona
d'escolarització que tinga vacants.
Aquesta sol·licitud podrà́ ser modificada tantes vegades com es
considere durant el període en el qual aquest́ operativa l'aplicació per a
formular sol·licituds d'admissió (fins al 29 de Maig). En cas d'haver realitzat
modificacions, es tindrà́ en compte la última sol·licitud presentada
electrònicament. No oblides en aqueix cas confirmar la nova sol·licitud.

3. Finalitzat el termini de sol·licitud telemàtica d'admissió…
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió
telemàtica, els centres educatius incorporaran les sol·licituds telemàtiques
confirmades en les quals figuren com a centre de primera opció i s'enviarà un
correu electrònic al sol·licitant amb la confirmació de l'enregistrament de la
seua sol·licitud. Això no significa que ja ha finalitzat el procés d'escolarització.
Conserva aquest correu atés que inclou informació rellevant per a les següents
fases del procés.

