
PORTES OBERTES 2020



• Grau mitjà

• 2 cursos

• 2000 hores lectives

• 380 hores en empreses del sector 
(FCT)

• Possibilitat de cursar-lo en modalitat 
DUAL

EIXIDES PROFESSIONALS



ASSIGNATURES / MÒDULS



INSTAL·LACIONS I ASSIGNATURES



VISITES EXTRAESCOLARS



REPTES SOLIDARIS



PROCÉS A TINDRE EN COMPTE

DIFERÈNCIA ENTRE AQUESTS DOS CONCEPTES 
QUE PODEN PORTAR A CONFUSIÓ...

ACCÉS

ADMISSIÓ 



ACCÉS

• Per accedir a un CFGM: (algun d’aquests)

• Títol de Graduat en ESO o un nivell acadèmic superior

• Títol Professional Bàsic (FPB)

• Títol deTècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.

• Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).

• Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà (tindre almenys 17 anys per poder presentar-se a
aquesta)

• Exemples d’exàmens d’altres convocatòries:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

• Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys
Ministeri d’Educació i Formació Professional

http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/como-accedo.html

Requisit que té un alumne per a poder accedir a un estudi en concret

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones
http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/como-accedo.html


ADMISSIÓ

Procediment administratiu que es realitza per poder accedir a un estudi

Important a tindre en compte: 

Calendari d’admissió
Presentació de sol·licitud telemàtica

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020:
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3650.pdf



• PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
• S’obrirà una aplicació informàtica per a fer la sol·licitud de forma telemàtica. L’enllaç a aquesta aplicació estarà penjada a la web del centre (secretaria > 

admissió)

• Molt important guardar la clau d’admissió. Aquesta clau s’ha de conservar per a qualsevol tràmit d’admissió. 

• DUPLICITATS (tràmit administratiu)

• BAREMACIÓ (tràmit administratiu)

• REQUISITS ACADÈMICS (Els alumnes tenen fins aquest dia per enviar al centre de forma telemàtica els requisits acadèmics.

• LLISTES PROVISIONALS. Es publicarà a la web del centre el llistat d’alumnes que han sigut admesos (així s’ha fet sempre)

• RECLAMACIONS. L’alumnat realitzarà les reclamacions 

• LLISTES DEFINITIVES. Llistes definitives de l’alumnat admès en el cicle formatiu

• MATRÍCULA. Matriculació en el cicle formatiu (la matrícula SOLS la realitza l’alumnat que aparega admès en el llistat definitiu)

CALENDARI D’ADMISSIÓ 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
http://www.ceice.gva.es/documents/162640623/169535023/Calendario+web_CAS.pdf/f7d9966d-8334-4d1a-9d16-7226a62a37ea



Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau
d’admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona
sol·licitant.

• La clau d’admissió està composta d’un identificador personal i una
contrasenya.

• Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada sol·licitud d’admissió.

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3650.pdf

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3650.pdf


COM PUC OBTINDRÉ AQUESTA CLAU D’ADMISSIÓ?
A) DNI (mitjançant la següent combinació)

• Número de DNI

• Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)

• Data de naixement

• Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior

B) NIE, TARGETA D’ESTRANGER O PERMÍS DE RESIDÈNCIA:
• NIE
• Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE)
• Data de naixement 
• Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior

C) CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADANIA DE LA UNIÓ EUROPEA:
• NIE
• Número del certificat precedit per la lletra C
• Data de naixement
• Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior

D) QUALSEVOL ALTRE MITJÀ ELECTRÒNIC DE VERIFICACIÓ d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, 
de 3 d’abril

RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3650.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3650.pdf


https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/


POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES S/N

03804 Alcoi- Alacant

TEL. 966 528 110

FAX 966 228 111

03000400@gva.es

.

textil@iescotesbaixes.org

@textilcotesbaixes

@TextilCotes

@textil_cotesbaixes

MOLTES GRÀCIES!

https://formaciontextilword.wordpress.com/

http://iescotesbaixes.org
https://www.instagram.com/textilcotesbaixes/

