
MODALITAT D’OFERTA PARCIAL

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ ALS MÒDULS  D’OFERTA PARCIAL

DOCUMENTS     ADJUNTS     AL     PROCÉS     D’ADMISSIÓ  

A la sol·licitud complimentada i signada s’adjuntarà, a ser possible amb un sol arxiu, còpia de tota la documentació
acreditativa necessària per a l’accés i per a l’aplicació dels criteris de prioritat:

 SOL·LICITUD (descarregar en la pàgina web)

 DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA IDENTITAT:

S’acreditarà per mitjà del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i 
la data de naixement del sol·licitant.

Presentar la documentació que tinga l’aspirant entre les següents:

 DOCUMENTACIÓ PER A L’ACREDITACIÓ D’ACCÉS PEL REQUISIT ACADÈMIC:

Títol corresponent, o la seua sol·licitud, acompanyat d’un certificat acadèmic en el què consten les 
qualificacions obtingudes en cada una de les matèries del títol i la nota mitjana de l’expedient acadèmic:

 Títol de Batxiller
 Títol de Tècnic (Cicle grau mitjà)
 Títol de Tècnic Superior (Cicle grau superior), Tècnic Especialista (FP2) o equivalent.
 Titulació Universitària o equivalent.
 Curs d’orientació universitària (COU) o curs Preuniversitàri.
 Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 Haver aprovat 2n curs d’una modalitat de Batxillerat Experimental.

 DOCUMENTACIÓ PER A L’ACREDITACIÓ D’ACCÉS PER PROVA:

 Certificat de superació de la Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 Certificat de superació de la Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE TREBALLADOR:

 Contracte de treball o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat 
laboral en què s’estiguera afiliat.

 En el cas de treballadors per compte propi el període de cotització en el Règim Especial 
de Treballadors Autònoms

 En cas de desocupació certificat de la condició de treballador aturat.

IMPORTANT:

 L’admissió és farà 100% on-line enviant la documentació a 46022609.secretaria@edu.gva.es
 Enviar documents mitjançant escaneig o foto nítida que permeta llegir el document en la seua totalitat.

 S’enviarà SOLS UN CORREU amb tots els arxius escanejats    en     un     sol     document  .    En assumpte cal indicar 
OFERTA PARCIAL + NOM i COGNOM+GRUP (A o B en funció del horari que trieu)

 L’alumnat que siga admès, vindrà a recollir el sobre de matrícula i presentarà tota la 
documentació sol·licitada, el dia i hora que indiquem en la pàgina web.

NOTA: Aquest document es un resum de caràcter informatiu que no
exclou al sol·licitant del coneixement de la normativa corresponent.
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