
ACTE D'ADJUDICACIÓ DE VACANTS Curs 2021/22

La  RESOLUCIÓ  de  31  de  Març  de  2021 per  la  qual  s'estableix  el  calendari  i  procediment
d'admissió i matrícula de l'alumnat de Formació Professional de grau mitjà i  de grau superior,
regula el procés d'adjudicació de vacants, així com l'ordre 18/2016  on queden regulats l'ordre de
prioritat i els contingents pertinents.

Alumnes que han participat en el procés d'admissió i estan en les llistes
d'admesos 

Dia 24 de setembre (ACTE PÚBLIC I PRESENCIAL EN IES PERE BOIL)

Es convoca a totes aquelles persones que havent participat  en el  procés d'admissió,  no van
obtindre plaça i es troben en llista d'espera del centre (llista d'alumnes no admesos). S'adjudicarà
vacants conforme al que s'estableix en normativa anteriorment citada. Tots han de personar-se en
el centre a les 10 hores
L'ordre d'adjudicació serà el següent:

1. Cicle Mitjà de Gestió Administrativa
2. Cicle Mitjà d’Activitats Comercials
3. Cicle Superior en Comerç Internacional (presencial)
4. Cicle Superior en Administració i Finances (presencial)
5. Cicle Superior Transport i Logística (presencial) 
6. Cicle Superior Comerç Internacional (semipresencial)
7. Cicle Superior Administració i Finances (semipresencial només impartim primer curs)
8. Cicle Superior Transport i Logística (semipresencial - només impartim primer curs) 

 S'haurà de vindre proveït de còpia del certificat de la nota del  requisit acadèmic i de la
preinscripció realitzada en el procés d'admissió.

 Pot vindre a l'adjudicació de les vacants una  persona autoritzada per escrit i amb una
còpia del DNI de la persona interessada. 

 Les vacants seran assignades per la nota mitjana de l'expedient acadèmic o prova, sense
tindre en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, tal com estableix la
RESOLUCIÓ.
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Alumnes que NO han participat en el procés d'admissió però han
presentat instància en secretària o estan interessats en les vacants 

En  cas  de  quedar  places  desertes  una  vegada  finalitzada  la  llista  d'espera,  s'adjudicarà  a
aquelles persones que no han participat en el procés d'admissió i  que no estan en aquestes
llistes d'admesos, tal com marca la Fase 2 de la Resolució de 31 de Març de 2021,  per ordre
d'entrada de les instàncies presentades ja en la secretària del centre. Havent d'assistir també
a l'acte d'adjudicació el dia indicat.
Una  vegada  finalitzades  les  instàncies  si  quedaren  places  vacants  s'assignarien  a  la  resta
d'assistents per ordre d'arribada al centre.

Alumnes que estan en les llistes d'admesos en cicles en modalitat
SEMIPRESENCIAL i desitgen ampliació de matrícula

Als  alumnes  que  hagen  sigut  admesos  en  els  diferents  cicles  formatius  en  modalitat
semipresencial  i  que han sol·licitat al  seu tutor o en secretaria una ampliació de matrícula,  ja
s'estan  gravant  aqueixes  ampliacions  en  les  seues  matrícules,  per  ordre  d'entrada  de  les
sol·licituds. Els tutors ho confirmaran en els seus respectius grups. 

Carmen Ruiz Moya
Secretària
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