
 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS DE PRIORITAT EN L'ADMISSIÓ – PFQB 
 

Programes formatius de qualificació bàsica (PFQB) 
Extracte de l'article 6 de l'ORDRE 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la 

qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica en la Comunitat Valenciana. [2014/7890]  

 

1. L'admissió en els PFQB autoritzats en centres docents i finançats amb fons públics, quan 

existisquen més sol·licituds que vacants en el programa o programes formatius, es regirà pel 

següent ordre de prioritat: 

1.1. Alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandó escolar 

prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació 

autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, 

del propi centre, entenent per tal l'alumnat matriculat en el centre en el curs anterior a aquell per al 

qual se sol·licita lloc escolar. 

1.2. Alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandó escolar 

prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació 

autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, 

d'altres centres. 

1.3. Alumnat del propi centre, entenent per tal l'alumnat matriculat en el centre en el curs anterior a 

aquell per al qual se sol·licita lloc escolar, en el següent ordre: 

1r) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, 

proposat per l'equip educatiu.  

2n) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, 

que el sol·licite voluntàriament.  

1.4. Alumnat procedent d'altres centres, d'acord amb el següent ordre:  

1r) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, 

proposat per l'equip educatiu.  

2n) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, 

que el sol·licite voluntàriament.  

1.5. Alumnat desescolaritzat: Alumnat desescolaritzat de 16 anys o més complits fins al 31 de 

desembre de l'any d'inici del programa. S'entendrà com a alumnat desescolaritzat aquell que 

durant el curs immediatament anterior al de l'inici del programa no haja estat matriculat en cap 

centre docent cursant Educació Secundària Obligatòria. 
 

2. L'admissió en els PFQB autoritzats en entitats col·laboradores finançats amb fons públics quan 

existisquen més sol·licituds que vacants en el programa o programes formatius per elles oferits, es 

regirà pel següent ordre de prioritat: 

1r) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa 

procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandó escolar prematur i la 

integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats 

per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, 

qualsevol que siga el centre de procedència.  



 

 

 

 

 

 

 

2n) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, 

proposat per l'equip educatiu d'un centre.  

3r) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, 

que el sol·licite voluntàriament.  

4t) Alumnat desescolaritzat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici 

del programa.  
 

 


