
Dirección General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial 

 1 de 3 

ORIENTACIONS sobre el Procediment d’Admissió de l’Alumnat en Cursos 
d’Especialització de Formació Professional per al curs 2022-2023 
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ORIENTACIONS 

1. Objecte i àmbit d'aplicació 

Les presents orientacions tenen per objecte aclarir el procediment d'admissió en Formació 
Professional dels Cursos d'Especialització per al curs 2022-2023 

Tots els processos de l'admissió als Cursos d'Especialització es faran des de la web 
d'admissió d'FP: 
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos 

a la qual es podrà accedir també des de la web https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio 

2. Calendari d'admissió i matrícula 

Es troba publicat en la Resolució de 24 de març de 2022: 

 Presentació de sol·licituds del 19 al 29 de maig. 
 Presentació Requisit Acadèmic fins al 5 de juliol. 
 Llistats Provisionals 18 de juliol. 
 Reclamacions del 18 al 20 de juliol en el correu admissiofp@gva.es 
 Llistes definitives 26 de juliol. 
 Reclamació del 26 al 28 de juliol en el correu admissiofp@gva.es 
 Matricula del 12 al 16 de setembre. 

 

3. Requisits d'accés, Criteris de prioritat 

3.1 El requisit necessari (titulació requerida) per a poder optar a un Curs d'Especialització està 
exposat en web d'admissió de Formació Professional  

3.2 Les persones admeses a un mateix curs d'especialització s'ordenaran per la nota mitjana 
amb dos decimals del títol que aporten com a requisit d'accés, per la qual cosa tota sol·licitud 
que s'acompanye d'una documentació de la qual no es puga obtindre la nota serà rebutjada. 

4. Presentació de la sol·licitud i de documentació addicional 

4.1. Data i forma de sol·licitud 

Les sol·licituds es presentaran entre el 19 i el 29 de maig de manera telemàtica a través de 
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio o en la pàgina web de Formació Professional 
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos 

En cas de presentar més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte l'última sol·licitud 
presentada. 

4.2. Documentació acreditativa 

El sol·licitant que ja posseïsca el títol necessari per a accedir a un Curs d'Especialització haurà 
d'adjuntar-lo en el moment de gravar la sol·licitud. 

Aquells sol·licitants que per les dates en les quals es fa la sol·licitud no disposen encara de la 
titulació exigida com a requisit i l'obtinguen a la fi de curs, podran presentar-la a través dels 
mitjans publicats en la web d'FP: des del 29 de juny al 5 de juliol. 

4.3. Documentació acreditativa de la identitat 

La identitat s'acredita per qualsevol d'aquests documents: 

• DNI 

• NIE 

• Permís de residència 
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• Passaport 

5. Consulta del resultat de l'adjudicació i reclamacions 

5.1. Llistes provisionals i definitives d'admesos 

Es publicaran en la web d'admissió d'FP: 

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos 

Les llistes provisionals es publicaran el 18 de juliol. 

Les llistes definitives es publicaran el 26 de juliol. 

5.2. Reclamacions a les llistes provisionals 

Els participants podran presentar al·legacions del 18 al 20 de juliol davant la Direcció General 
de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial mitjançant el correu 
admissiofp@gva.es La resolució de les al·legacions es reflectirà en les llistes definitives. 

5.3. Reclamacions a les llistes definitives 

Del 26 al 28 de juliol, es podrà interposar reclamació davant la Direcció General de Formació 
Professional i Ensenyaments de Règim Especial mitjançant el correu admissiofp@gva.es. 

6. Llistes d'espera i adjudicació de places sobrants 

Els sol·licitants no admesos apareixeran en totes les llistes d'espera anteriors a l'admesa. Els 
centres gestionaran la llista d'espera, bé en acte, o bé mitjançant els mitjans que el centre 
considere adequats. Els sol·licitants que estant en llista d'espera no acudisquen a les 
convocatòries per a l'adjudicació de vacants, quedaran exclosos d'aquesta llista. 

7. Lletra de desempat en la valoració de les sol·licituds 

Els empats es dirimiran ordenant el primer cognom per les lletres *ZV i per a ordenar el segon 
cognom, i que s'aplicaran quan existisca coincidència amb el primer cognom, les lletres CA. 

8. Normativa i enllaços relacionats 

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació 
Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts 
amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, 
cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023 (i 
correcció d'errors) 

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i 
Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'admissió i 
matrícula de l'alumnat en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació 
Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i en els 
programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023 

Pàgines web: 

Oferta de Cursos d'especialització en la Comunitat Valenciana: 
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/dossier-de-cursos-d-especialitzacio 

DGFPIERE Admissió: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-
en-ciclos-formativos 

Assistent d'Admissió: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ 


