
PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS EN CICLES FORMATIUS PER AL
CURS 2021-22

1a ADJUDICACIÓ.-  CICLES AMB LLISTA D’ESPERA (Fase 1)

Afecta als cicles:   Gestió administrativa (CFGM); Administració i Finances (CFGS);
                                SMX (CFGM); DAM (CFGS); DAW (CFGS) i ASIX (CFGS)

La llista d’espera està integrada per tots els sol·licitants que han presentat preinscripció en el termini oficial i 
NO HAN OBTINGUT PLAÇA en el cicle o centre que han sol·licitat EN PRIMERA OPCIÓ.

Publicació de vacants
disponibles

Participants Prioritat Acte d’adjudicació de
vacants

09 de setembre de 2021

en tauló anuncis centre

Únicament  alumnat  que  està
en la llista d’espera. (alumnat
sense  plaça  i  als  que  els  han
atorgat plaça diferent a la seua
primera  opció  que  era  IES
Serpis)
El sol·licitant ha d’estar present en 
acte d’adjudicació de vacants i s’ha 
d’identificar amb el seu DNI.

Se segueix l’ordre establert a
les  llistes  d’espera  (segons
nota i tipus d’accés)

10 de setembre 2021
Cicles superiors 
09:00 hores DAM (informàt)
09:30 hores DAW (informàt)
10:00 hores ASIX (informàt)
10:30 hores AF (administrat)
Cicles  mitjans   
11:00 hores GA (administrat)
11:30 hores SMX (informàt)



PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS EN CICLES FORMATIUS PER AL
CURS 2021-22

1a ADJUDICACIÓ.-  CICLES SENSE LLISTA D’ESPERA (Fase 1)

Afecta al cicle:   TASOC  -  Activitat Socioculturals i Turistiques - (CFGS)

Al no haver llistat d’espera pot sol·licitar plaça  en aquesta fase qualsevol personal que haja 
participat en el procés d’amisió i estiga disposat a cursar-lo.  No es necessari que haja 
participat 

Publicació de vacants
disponibles

Participants Prioritat Acte d’adjudicació de
vacants

09 de setembre de 2021

en tauló anuncis centre

Qualsevol  persona  que
haja participat en el procés
d’admissió (encara  que  no
haja demanat com a primera
opció  IES  Serpis  ni  aquest
cicle).

En  funció  de  la  nota
mitjana  de  l’expedient
acadèmic o prova d’accés.

Cal sol·licitar la plaça
mitjançant instància genèrica

dirigida a la directora del
centre.

Cal aportar document d’haver
participat en el procés

d’admissió i, si cal, el requisit
acadèmic.

Del 9 al 15 de setembre


