
 DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 

PREGUNTES FREQÜENTS 

Subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius 

sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022. 

 

• On es presenten les sol·licituds? 

Si s'està matriculat en un centre públic, en el propi centre públic. 

Si s'està matriculat en un centre concertat, en el centre públic al qual estiga adscrit el 

centre privat. 

• On estan els formularis i informació del tràmit en Internet? 

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp 

• Es pot demanar dues modalitats diferents de subvenció? 

Sí, mentre es complisquen els requisits i la finalitat a la qual estén destinades. 

• Una persona que estiga realitzant les pràctiques (FCT) a l'estranger, com 

Erasmus, pot sol·licitar ajuda per FCT? 

No. Les pràctiques han de ser en la Comunitat o en una altra comunitat autònoma. 

• Una persona està fent l'FP Dual en una empresa al costat del seu domicili, per la 

qual cosa no arriba al mínim de 14 km. Però el seu institut està a 20 km del centre 

de treball. Té dret a la subvenció? 

Sí. En aquesta modalitat d'ajuda, es considera la distància des de la seua casa, o des del 

centre, la que més afavorisca a l'alumna o alumne. 

• Una persona està fent l’FCT en el taller al costat del seu Institut (3 km) i viu a 15 

km de l'Institut. Té dret a l'ajuda per FCT? 

No, aquestes ajudes contemplen la distància entre l'Institut i el centre d’FCT 

exclusivament. Com la distància és de 3 km, inferior a 14 km, no té dret. 

• L'alumnat d'un centre públic, quina documentació ha d'aportar, si ja disposen 

de les seues dades acadèmiques i saben el que estudia? 

Normalment no cal aportar cap document. Si el centre necessita alguna dada, ho 

sol·licitarà. 

• L'alumnat d'un centre concertat, què documentació ha d'aportar? 

El centre privat ha d'emetre un certificat que acredite que compleix amb els requisits 

acadèmics. S'adjunta amb la sol·licitud, i s'entrega en el centre públic. 
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• Una persona accidentada i no pot assistir a les classes. Té dret a la subvenció? 

Sí. Encara que es requerisca l'assistència efectiva a les classes i activitats, s'exceptuen les 

absències derivades de malaltia o accident, atenció a familiars o qualsevol altra 

circumstància extraordinària que estime la direcció del centre. 

El centre el valorarà. 

• Per motius de treball, una persona no assisteix a les classes amb regularitat. Pot 

sol·licitar la subvenció? 

Les subvencions requereixen assistència efectiva a les classes i activitats, almenys un 

85%. 

• Una persona ha perdut el dret a l'avaluació contínua per faltar a més d'un 15% 

de les classes. Pot sol·licitar la subvenció? 

No, les subvenciones requereixen assistència efectiva a les classes i activitats. 

• Una persona viu a Asp, i cursa un cicle a València. Ha llogat un pis amb uns amics 

al costat de l'Institut. Quina distància es puntua, des d'Asp, o des del pis llogat? 

El seu domicili habitual (familiar) és Asp, i aquesta és la distància a considerar. Com ha 

llogat un pis a València per a estudiar, tindrà dret a un plus per residència. 

• Una persona està empadronada a Tarragona, però estudiant en un Institut de la 

Comunitat, i vivint en un pis de lloguer. Té dret a sol·licitar una subvenció? 

Si, en tant que resideix en la Comunitat i està matriculada en un centre d'aquesta. 

Però haurà d’acreditar la residència de manera fefaent. 

• Com s’acredita la residència? 

Hi ha diverses formes, que valorarà el centre on es presente la sol·licitud. 

Depén de les circumstàncies, sent la més habitual el certificat d'empadronament. 

Si la persona no està empadronada, però viu en un pis de lloguer, haurà d'aportar un 

contracte de lloguer i els justificants de pagament. 
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