
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAMÍLIA ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES  🚴♀️🏇🏻🏃🏻♂️🏊🏻♂️⛰🏕 

T’agrada l’esport i la naturalesa? Aquesta família professional és la teua! 
 
Podràs organitzar rutes a peu, amb bici o cavall i guiar a grups per entorns naturals i 
dirigir activitats socioeducatives de temps lliure com a monitor en campaments i 
albergues 
 
Localitats on podràs estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Guadassuar 
 

 



 

Cicles formatius Família professional Activitats físiques i esportives  
https://www.todofp.es/dam/jcr:4edac9de-186c-4510-bef5-9da319269a1a/afd.pdf 
 
Vídeo Orientatius 
https://youtu.be/bPu7CwBkYfU 
 
Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

GUADASSUAR IES DIDÍN PUIG  

FAMILIA ESPECIALIDAD GRADO PLAN 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS 

GUÍA EN EL MEDIO 
NATURAL Y DE 
TIEMPO LIBRE 

MEDIO 
LOE 
 
  

 

FAMILIA ESPECIALIDAD NIVEL 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

MEDIO 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

SUPERIOR 

https://www.todofp.es/dam/jcr:4edac9de-186c-4510-bef5-9da319269a1a/afd.pdf
http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


FAMÍLIA ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

                               
 

T’agradaria portar la gestió administrativa i la comptabilitat d’una empresa? 
Aquesta família professional és la teua! 
 
Podràs treballar per a l’Administració, en assessories i en els departaments 
comptable, financer, comercial, RRHH, marketing, compres, logística i direcció. 

 
 



 

 

Cicles formatius Família Administració i Gestió 
https://www.todofp.es/dam/jcr:e2e50f37-36f0-42e6-a663-6a0ba25f0f6d/adg.pdf 
 
Vídeo orientatiu 
https://youtu.be/bHF5aaoigco 
 

Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

 

Localitats on podràs estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Albalat de la Ribera, 
Alberic, Algemesí, Almussafes, Alzira, Carcaixent, Carlet i Sueca 
 

  

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


FAMÍLIA AGRÀRIA 👩🌾👨🏻🌾🚜💐🌲🌿🌾🍊🍋🍐🍉
 

T’agrada la natura? Aquesta família professional és la teua! 
 
Aprendràs a produir, conservar i recol.lectar tot tipus de flors, plantes i cultius 
en vivers, jardins i plantacions i a manipular i mantindre maquinària e 
instal.lacions agrícoles 

 



 

Cicles formatius Família Agrària 
https://www.todofp.es/dam/jcr:71424853-0726-49a4-9408-
a7b8bc008173/aga.pdf 
 
Videos Orientatiu 
https://youtu.be/_VHRyU-SywM 
https://portal.edu.gva.es/iesvicentegandia/wp-
content/uploads/sites/526/2021/04/Video_Terra_viva_2021.mp4 
 

Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

 

Localitats on podràs estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Castelló, Cullera i Alzira 
 

 

 

 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


FAMÍLIA COMERÇ I MARKETING 🚢✈🚛 🖥📊☎️⏰ 

 

T’agradaria treballar en empreses de logística i transport o de comerç i 
marketing? Aquesta família professional és la teua! 
 
Podràs organitzar, gestionar i controlar mercaderies a nivell nacional e 
internacional i promocionar/publicitar productes i/o serveis en mitjans de 
comunicació   

 



 
 

Cicles formatius Família Comerç i Marketing 
https://www.todofp.es/dam/jcr:1c2150e5-b864-4382-9fe5-
1b25781087f6/com.pdf 
 
Vídeos Orientatiu 
https://youtu.be/yNrE-nSUzwc 
https://youtu.be/hIbf2prpzCY 
 
Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

 

Localitats on podràs estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Alzira i Carlet 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/yNrE-nSUzwc
http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


FAMÍLIA ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA⚡️💡🔌👩🏻💻📡 

 

T'agrada l'electricitat, la robòtica i l'automatització? Vols formar part de la 
Indústria 4.0 i la tecnologia del futur? Aquesta familía professional és la teua! 
 

 
 



Cicles formatius Família Electricitat i Electrònica 
https://www.todofp.es/dam/jcr:7a061bc4-95cc-4d45-be77-
7566986ff8bb/ele.pdf 
 
Vídeo orientatiu 
https://www.youtube.com/watch?v=myohypeTcM8&list=PLh98sAKzMfErG02
gcnHyO7PS5CJWQPyY7&index=8 
 
Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

 

Localitats on pots estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Algemesí, Alzira, Carcaixent, 
Carlet i Almussafes 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=myohypeTcM8&list=PLh98sAKzMfErG02gcnHyO7PS5CJWQPyY7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=myohypeTcM8&list=PLh98sAKzMfErG02gcnHyO7PS5CJWQPyY7&index=8
http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


FAMÍLIA ENERGIA I AIGUA  👩🔧👨🏻💻🌞🚰🌪💦💡 

 

T’agradaria treballar en el sector de les energies renovables? Aquesta família 
professional és la teua! 
 
T’encarregaràs del muntatge, posada a punt, gestió i manteniment de parcs 
eòlics, instal.lacions d’aigua i solars fotovoltaiques i subestacions elèctriques. 

 

 
 



 

Cicles formatius Família professional Energia i Aigua 
https://www.todofp.es/dam/jcr:4935cb86-1fa9-4c2b-ba70-
4a646e98f7cd/ena.pdf 
 
Vídeo Orientatius 
https://youtu.be/Jzyv7I-5jJU 
https://www.fpalzira.es/web/index.php/es-es/nuevo-alumno/oferta-
formativa/gs-energias-renovables 
 
Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

 

Localitats on podràs estudiar a València: Alzira, Catarroja  
 

 
 

 

https://youtu.be/Jzyv7I-5jJU
http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


FAMÍLIA FABRICACIÓ MECÀNICA 
👩🔧👨🏻💻🛠⚙️📟🗜

 

T’agradaria treballar en la indústria del metall? Aquesta família professional 
és la teua! 
 
Podràs dissenyar i fabricar productes mecànics, motles, matrius i utillatges amb 
tecnologia CAD/CAM i programar màquines ferramenta per control numèric 
CNC 

 



 
 

Cicles formatius Família Fabricació Mecànica 
https://www.todofp.es/dam/jcr:80f69b9b-3628-47e2-bff3-
6ee99e1cd4e6/fme.pdf 
 
Videos Orientatius 
https://youtu.be/LDE3SmKLwlA 
https://youtu.be/jOLvRpBhdnw 
https://youtu.be/tPhzJqTVp4k 
 
Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

 

Localitats on podràs estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Algemesí, Almussafes i 
Alzira  
 

 

https://youtu.be/LDE3SmKLwlA
https://youtu.be/jOLvRpBhdnw
http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


FAMÍLIA HOSTALERIA I TURISME 
👨🍳👩💼🍹🍽🥘✈🏨
 

T’agradaría treballar en una agència de viatges o en un restaurant? Aquesta 
família professional és la teua! 
 
Aprendràs a gestionar allotjaments turístics, organitzar viatges i esdeveniments, 
elaborar diferents processos i tècniques culinàries o prestar diferents serveis de 
restauració 

 



 
 

Cicles formatius Família Hostaleria i Turisme 
https://www.todofp.es/dam/jcr:ea1fe7e3-63f6-4f83-88e7-
e61444831424/hot.pdf 
 
Vídeos Orientatiu 
https://youtu.be/TQ_O2srDyWw 
https://portal.edu.gva.es/cefirepluriling/wp-
content/uploads/sites/216/2021/05/promo_IES_J_Llopis_Mari.mp4 
 
Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

 

Localitats on podràs estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Cullera, Algemesí i Alginet 
 

 
 

https://youtu.be/TQ_O2srDyWw
http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


FAMÍLIA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 
👩🏻💻👨🏼💻💽📲📡⌨️ 
 
T’agrada la informàtica? Aquesta família professional és la teua! 
 
Podràs instal.lar, configurar i reparar equips informàtics i dissenyar i programar xarxes, servidors, aplicacions informàtiques i pàgines web 
 

 



 

Cicles formatius Família Informàtica i Comunicacions 
https://www.todofp.es/dam/jcr:f123761d-31ae-4f1f-a125-
720de02e909c/ifc.pdf 
 
 
Vídeos orientatius 
https://youtu.be/hUY-k2crOi8 
https://youtu.be/drxldlIh-Aw 
 
Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

 

Localitats on podràs estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Alberic, Algemesí, Alginet, 
Alzira, Benifaió, Càrcer, Carlet, Castelló, Catadau, Cullera, Montserrat i Pobla 
Llarga 
 

https://www.todofp.es/dam/jcr:f123761d-31ae-4f1f-a125-720de02e909c/ifc.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:f123761d-31ae-4f1f-a125-720de02e909c/ifc.pdf
https://youtu.be/hUY-k2crOi8
https://youtu.be/drxldlIh-Aw
http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


FAMÍLIA INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT 

👩🔧👨🏻💻🛠⚙️🏭 



 

T’agradaria muntar, programar i reparar les màquines i instal.lacions de les 
línies automatitzades en la indústria del futur? Aquesta família professional 
és la teua! 

 

 
 



Cicles formatius Família Instal.lació i Manteniment 
https://www.todofp.es/dam/jcr:db193f4e-0779-4065-84f0-

5eed5ac7f3ff/ima.pdf 

 
Vídeo Orientatiu 
https://www.youtube.com/watch?v=saEhHIBdgX8&list=PLh98sAKzMfErG02gc

nHyO7PS5CJWQPyY7&index=17 

 

Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

 

Localitats on podràs estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Algemesí, Almussafes, 
Alzira i Sueca 
 
 

 

https://www.todofp.es/dam/jcr:db193f4e-0779-4065-84f0-5eed5ac7f3ff/ima.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:db193f4e-0779-4065-84f0-5eed5ac7f3ff/ima.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=saEhHIBdgX8&list=PLh98sAKzMfErG02gcnHyO7PS5CJWQPyY7&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=saEhHIBdgX8&list=PLh98sAKzMfErG02gcnHyO7PS5CJWQPyY7&index=17
http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


 
FAMÍLIA SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 👵🏻👴🏻🏥🛏 

 

T’agradaria ajudar? Aquesta família professional és la teua! 
 
Podràs atendre a persones en situació de dependència de manera assistencial, 
psicosocial o educativa per tal de mantenir i millorar la seua qualitat de vida  
 

 



 

Cicles formatius Família Serveis Socioculturals i a la comunitat 
https://www.todofp.es/dam/jcr:065e33d6-8267-492e-a6d6-
5e61a143b6d3/ssc.pdf 
 
 

Vídeos orientatius: 

https://youtu.be/linYHVWwCVs 

https://youtu.be/GyHs9zwS41s 

https://youtu.be/mFzARQH54vc 

 

Oferta formativa FP de la Comunitat Valenciana 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 
 

Localitats on podràs estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Carlet, Castelló i Sueca 

https://www.todofp.es/dam/jcr:065e33d6-8267-492e-a6d6-5e61a143b6d3/ssc.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:065e33d6-8267-492e-a6d6-5e61a143b6d3/ssc.pdf
https://youtu.be/GyHs9zwS41s
https://youtu.be/mFzARQH54vc
http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


FAMÍLIA TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 🛠🚘🚝✈  

 

T’agradaria treballar en el sector de l’automoció o en la indústria ferroviaria o 
aeronàutica? Aquesta família professional és la teua! 
 
Aprendràs a muntar, mantindre i reparar la carrosseria, motors i instal.lacions 
d’automòbils, ferrocarrils, helicòpters, avions i maquinària agrícola. 
 
 

 
 



Cicles formatius Família Transport i Manteniment de Vehicles 
https://www.todofp.es/dam/jcr:1bf548c2-9b62-47f7-adf5-
484c87164ac0/tmv.pdf 
 
Vídeos Orientatius 
https://youtu.be/VxcU25UFFE4 
https://youtu.be/aDVJ7gEjZKY 
 
Localitats on podràs estudiar a la Ribera Alta i Baixa: Carcaixent, Carlet i Sueca 
 
  

https://youtu.be/aDVJ7gEjZKY


NOVA OFERTA CURS 22/23 
 
IES ENRIC SOLER GODES DE BENIFAIÓ  

FAMILIA  ESPECIALIDAD  GRADO  PLAN  

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  MEDIO  LOE  

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN 
RED  

SUPERIOR  LOE  

        

 

LOCALITAT  CENTRE FAMILIA PROFESSIONAL GRAU CICLE FORMATIU MOD ACCIÓ 
Alta/Bai

xa 

ALGEMESÍ  
IES BERNAT 
GUINOVART  

FABRICACIÓ MECÀNICA GS 
PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 

EN FABRICACIÓ MECÀNICA 
Ordinària Implantació ALTA 

ALGEMESÍ  
IES SANT VICENT 
FERRER  

SERVICIS 
SOCIOCULTURALS I A LA 

COMUNITAT 
GM 

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ 
DE DEPENDÈNCIA 

Ordinària Implantació ALTA 

ALGEMESÍ  
IES SANT VICENT 
FERRER  

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

GS 
DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS 

MULTIPLATAFORMA 
Ordinària - 

Bilingüe 
Implantació ALTA 

ALZIRA  
CIPFP LUIS 
SUÑER  

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

GS ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 
Ordinària - 

Bilingüe 
Canvi de modalitat - 

ALZIRA  
CIPFP LUIS 
SUÑER  

COMERÇ I 
MÀRQUETING 

GS TRANSPORT I LOGÍSTICA 
Ordinària - 

Bilingüe 
Canvi de modalitat - 

ALZIRA  
IES JOSÉ MARÍA 
PARRA  

IMATGE PERSONAL GM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR Ordinària Implantació ALTA 

CARLET  
IES 9 
D'OCTUBRE  

COMERÇ I 
MÀRQUETING 

GB SERVICIS COMERCIALS Ordinària Supressió BAIXA 

CARLET  
IES 9 
D'OCTUBRE  

COMERÇ I 
MÀRQUETING 

GS MÀRQUETING I PUBLICITAT 
Ordinària - 

Bilingüe 
Implantació ALTA 

MONTSERR
AT  

IES ALCALANS  
INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS  

GM  
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I 
XARXES  

Ordinàri
a  

Implantació  ALTA  



SUECA  
IES JOAN 
FUSTER  

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ  

GM  GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)  
Ordinàri
a - Biling
üe  

Canvi de modalitat  -  

  
  



https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/dossier-de-cursos-d-especialitzacio 

Los cursos de especialización se consideran un programa secuencial de los títulos de referencia que dan acceso a los mismos y responden de forma rápida a las 
innovaciones que se producen en el sistema productivo, así como a ámbitos emergentes que complementen la formación incluida en los títulos de referencia. 

FAMILIA PROFESIONAL 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

GRADO MEDIO  GRADO SUPERIOR 

 

ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
  

Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de 

operación 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA   Fabricación aditiva 

 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
Panadería y bollería 

artesanales 
  

 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
  

• Ciberseguridad en entornos de las tecnologías 

de la información 

• Desarrollos de video juegos y realidad virtual 

• Inteligéncia artificial y big data 

 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO   
• Digitalización del mantenimiento industrial 

• Fabricación inteligente 

 

QUÍMICA   Cultivos celulares 

 

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

Mantenimiento de 

vehículos híbridos y 

eléctricos 

  

 

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/dossier-de-cursos-d-especialitzacio


🏭👷🚜👩🏻🏭ACREDITACIÓN PROFESIONAL  
 

Quizás tienes mucha experiencia laboral o formación no reglada en 
cualquier sector profesional como servicios, industria, agricultura, 

comercio o administración de empresas, pero no tienes ningún título 
que lo acredite.  

 

📜Ahora puedes certificar tu esfuerzo y dedicación!  

 

☎️Telefonéanos al 960 038 618 para ayudarte a hacer este importante 

paso. Te atenderemos de lunes a viernes de 8 a 15 horas.  

 

📧O envíanos un correo a peac.cv@tragsa.es  

 

Acredita oficialmente tus competencias profesionales y mejora así 
tu empleabilidad. También puedes abrir una puerta a continuar 

formándote en FP.  
  

mailto:peac.cv@tragsa.es


Procediment permanent, per a l'avaluació i acreditació de la totalitat de 
les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de 
Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg 

Nacional de les Qualificacions Professionals, que hagen sigut 
adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de 

formació.  

 

El PAAC és el conjunt d’actuacions dirigides a avaluar i reconéixer les 
competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral 
o de vies no formals de formació.  
 
 
 
 
 
 

 



1. Requisits de participació en el procediment  
 

1. Nacionalitat: posseir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el 
certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de 
familiar de ciutadà de la Unió, o ser titular d'una autorització de 
residència, o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes 
establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.  

 

2. Edat: tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, 
per a unitats de competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 
anys per a unitats de competència de qualificacions de nivell I.  

 

 

  3. Experiència laboral o formació no formal mínima relacionada amb el 
sector professional en el qual se sol·licite el reconeixement de la 
competència professional:  



a) Experiència laboral: justificar en els últims 15 anys anteriors a la 
inscripció en la present convocatòria, per a unitats de competència de 
nivell II i III, almenys 3 anys, amb un mínim de 2000 hores treballades en 
total. I per a unitats de competència de nivell I, almenys 2 anys, amb un 
mínim de 1.200 hores treballades en total.  

 

b) Formació no formal: justificar en els últims 10 anys anteriors a la 
inscripció en la present convocatòria, almenys 300 hores per a unitats de 
competència de nivell II i III, i 200 hores per a unitats de competència de 
nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la 
unitat de competència que es pretén acreditar contemplen una duració 
inferior, s'hauran d'acreditar les hores establides en aquests mòduls.   



Inscripció  
Per a participar en el procediment permanent, els candidats hauran 
d’inscriure’s a través de l’enllaç:  

 

https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/O
btenerXMLorig?formulario=60450  

 

Més informació:  
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21610&version=a
mp  
  

https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=60450
https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=60450
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21610&version=amp
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21610&version=amp


https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html 
 

¿Cuál es el nuevo plazo para solicitar beca? 

Atento, porque el plazo para solicitar beca para el curso 2022 - 2023 

se ha adelantado: es del 30 de marzo al 12 de mayo de 2022. 

Debes solicitar tu beca dentro de este plazo, aunque no sepas 

todavía qué vas a estudiar, e incluso aunque no sepas con seguridad 

si vas a estudiar o no. Pon los estudios que consideres más 

probables, y hacia septiembre podrás cambiarlos. 

  

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html


S'ha obert el termini (del 26 d'abril al 23 de maig de 2022) per presentar les 

sol·licituds de subvencions per  a l'alumnat que estiga cursant Formació 

Professional en el curs 2021-2022. Es convoquen 4 modalitats d'ajuda: 

1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l'FP Dual en 

administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en 

universitats, així com ens autònoms. 

2. FP Dual en empreses: realitzar l'FP Dual en empreses de la Comunitat 

Valenciana o de la resta de l'Estat, una vegada acreditada la necessitat de 

desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc 

formatiu. 

3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent: realitzar la 

formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es 

trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma. 

4. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de 

residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d'FP en 

centres allunyats de la seua residència habitual. 

  



https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos 

 

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos


 

 

 
 

 


