
 

 

 

 

CRITERIS DE PRIORITAT EN L'ADMISSIÓ  

FP Bàsica 
 

Extracte de l'Article 6 del DECRET 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles 

formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2014/7635] 

 

1. L'admissió en els cicles de FPB autoritzats en centres docents públics i privats concertats, 

si existiren més sol·licituds que llocs escolars disponibles, es regirà pel següent ordre de 

prioritat: 

 

1.1. En primer lloc es tindran en compte la primera i segona opció dels cicles de FPB 

que els sol·licitants incloguen en la seua petició tenint en compte el següent ordre: 

a) Alumnat de 16 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de 

FPB, proposat per l'equip educatiu.  

b) Alumnat de 15 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de 

FPB, proposat per l'equip educatiu.  

c) Alumnat de 17 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de 

FPB, proposat per l'equip educatiu. 

 

1.2. En segon lloc es tindran en compte la tercera, quarta i cinquena opció dels cicles 

de FPB que els sol·licitants incloguen en la seua petició tenint en compte el següent 

ordre: 

a) Alumnat de 16 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de 

FPB, proposat per l'equip educatiu.  

b) Alumnat de 15 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de 

FPB, proposat per l'equip educatiu.  

c) Alumnat de 17 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de 

FPB, proposat per l'equip educatiu. 

 

1.3. En tercer lloc es tindran en compte les cinc opcions dels cicles de FPB que 

l'alumnat desescolaritzat major de 17 anys incloguen en la seua petició. S'entendrà 

com a alumnat desescolaritzat aquell que durant el curs immediatament anterior al de 

l'inici del cicle de FPB no haja estat matriculat en cap centre docent cursant Educació 

Secundària Obligatòria. 

 

1.4. Els desempats dins dels diferents grups de prioritat es dirimiran per l'ordre 

alfabètic dels cognoms dels sol·licitants. 

 

 



 

 

2. Pel que respecta a l'admissió d'un curs diferent a primer en els casos de canvi de centre 

educatiu, en el cas d'existir vacants, la prioritat en l'admissió vindrà determinada per la 

nota mitjana del primer curs del cicle de Formació Professional Bàsica corresponent 


