Preguntes Freqüents Admissió Formació Professional
És necessari Aportar el NIA en la sol·licitud d'admissió?
El NIA és el número d'identificació de l'alumnat, és opcional. Però en cas de no disposar NIA o no indicar-ho, serà
necessari presentar el Requisit d'Accés en el centre de primera opció abans de les dates indicades (veure enllaç)

He de presentar el Requisit Acadèmic?
A) Si indique el meu NIA en la sol·licitud i he cursat els estudis a la Comunitat Valenciana posteriorment al curs
2016-2017 o he realitzat les proves d'accés en els últims 4 anys –> No serà necessari presentar el requisit
d'accés en el centre de primera opció.
B) Si no dispose de NIA o he cursat els meus estudis amb data anterior al curs 2016-2017, serà necessari
presentar el Requisit d'accés en el centre de primera opció abans de les dates indicades (veure enllaç)

Si soc menor d'edat puc presentar una sol·licitud d'admissió?
No, només el pare, mare, representant o tutor legal poden presentar la sol·licitud per a tants descendents com li
siga necessari.

Soc major d'edat, però no em deixa realitzar la sol·licitud?
És necessari que indiqueu que l'usuari creat és la persona sol·licitant per això, serà necessari que marqueu el
següent check (3):
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Què passa si no estic admés?
Si no eres admés en la teua primera opció, quedaràs en llista d'espera en:
• Grau Bàsic: Únicament en la primera opció.
• Grau Mitjà i Superior: en totes les sol·licituds anteriors a les que has sigut admés. Però i si no m'han
admés en cap? No et preocupes, estaràs en llista d'espera de TOTES les teues peticions.

Si estic en Llista d'Espera, he d'esperar que em criden?
En cadascun dels centres en els quals estic en llista d'espera, per no ser admés en les meues peticions, informaran
a través de la web o dels taulons d'anunci o altres mitjans, quals seran els dies per a les adjudicacions de places
sobrants.
En les dates establides en els annexos de la resolució.
Revisa la informació en els centres per a no quedar-te sense una plaça!

Necessites més Informació?
Tens tota la informació en la següent web:
Orientacions | Calendari | Notes de tall curse anterior | Oferta Formativa
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