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CALENDARI D’ACCÉSS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER A ENSENYAMENTS DE 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 

PROCÉS ORDINARI  

- 16 de maig 

Publicació de vacants. 

- Des del 16 al 29 de maig, els dos inclosos 

Presentació de sol·licituds d’admissió. 

- El 13 de juny 

Publicació llistes provisionals d’admesos i no admesos. 

- Fins 17 de juny  

Reclamacions a les llistes provisionals davant la direcció del centre. 

- El 26 de juny 

Publicació de les llistes definitives d’alumnes admesos i no admesos. 

- Fins el 28 de juny 

Reclamacions a les llistes definitives davant la Comissió Municipal d' Escolarització. 

-    Matriculació dels alumnes admesos. (La data i hora de la  matriculació d’alumne/a         

      s’indicarà al sobre de matricula). 

-    Des del 28 de juny fins al 4 de juliol 

   Matriculació per a cobrir les vacants per renúncia o excedents per a l'alumnat que ha participat  en el 

procés ordinari. 

NOTES: 

1. Es imprescindible haver formalitzat la Sol·licitud d’admissió per poder ser matriculat.     

2. La Sol·licitud d’admissió NO és la Matricula. Cal realitzar els dos tràmits. 

 

 

Castelló 4 d’abril 2019 

 

 

http://www.ieselcaminas.org/


 

  

 

C/ Pintor Soler Blasco, 3. 12003 – Castelló ·Tel. 964 738995– Fax 964 738996· CIF: Q–6255120–E  

www.ieselcaminas.org  ·  12004217@gva.es 

DOCUMENTACIÓN ALUMNOS F.P. BÀSICA 

(ORIGINAL Y 2 FOTOCOPIAS) 

- Original y fotocopia NIF/NIE / PERMISO DE RESIDENCIA/ TARJETA DE ESTUDIANTE7VISADO 

DE ESTUDIOS O EQUIVALENTE7 TARJETA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO del alumno/a en 

vigor. 

 

- Solicitud de Admisión. El /la interesado/da la imprimirá una vez enviada por via telemática (no es 

correcta si aparece escrita la palabra BORRADOR) 

 

- Original y fotocopia del Certificado notas de 2º de la ESO. 

 

- Original y fotocopia del anexo del Consejo Orientador, firmado por el /la Directora del Centro y el/la 

Tutor/a 

 

- Original y fotocopia del consentimiento de los padres. 

 

    Preinscripción TELEMÁTICA en la página: 

www.ceice.gva.es/ ADMISIÓN DE ALUMNOS /ASISTENTE DE ADMISIÓN TELEMÁTICA  

       PARA FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA (F.P. BASICA) 
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PROCÉS EXTRAORDINARI 

- 12 de juliol 

Publicació de vacants. 

- Des del 12 al 17 de juliol, els dos inclosos 

Presentació de sol·licituds d’admissió. 

- El 19 de juliol 

Publicació llistes provisionals d’admesos i no admesos. 

- Fins 23 de juliol  

Reclamacions a les llistes provisionals davant la direcció del centre. 

- El 24 de juliol 

Publicació de les llistes definitives d’alumnes admesos i no admesos. 

- Fins el 26 de juliol 

Reclamacions a les llistes definitives davant la Comissió Municipal d' Escolarització. 

-    Matriculació dels alumnes admesos. (La data i hora de la  matriculació d’alumne/a         

      s’indicarà al sobre de matricula). 

-    Des del 25 al 30 de juliol 

   Matriculació per a cobrir les vacants per renúncia o excedents per a l'alumnat que ha participat  en el 

procés ordinari. 

NOTES: 

3. Es imprescindible haver formalitzat la Sol·licitud d’admissió per poder ser matriculat.     

4. La Sol·licitud d’admissió NO és la Matricula. Cal realitzar els dos tràmits. 
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DOCUMENTACIÓN ALUMNOS F.P. BÀSICA 

(ORIGINAL Y 2 FOTOCOPIAS) 

- Original y fotocopia NIF/NIE / PERMISO DE RESIDENCIA/ TARJETA DE ESTUDIANTE7VISADO 

DE ESTUDIOS O EQUIVALENTE7 TARJETA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO del alumno/a en 

vigor. 

 

- Solicitud de Admisión. El /la interesado/da la imprimirá una vez enviada por via telemática (no es 

correcta si aparece escrita la palabra BORRADOR) 

 

- Original y fotocopia del Certificado notas de 2º de la ESO. 

 

- Original y fotocopia del anexo del Consejo Orientador, firmado por el /la Directora del Centro y el/la 

Tutor/a 

 

- Original y fotocopia del consentimiento de los padres. 

 

    Preinscripción TELEMÁTICA en la página: 
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