
ORIENTACIONS A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 2016

A aquestes proves podran concórrer:

1-  Els qui no reunisquen els requisits acadèmics d’accés directe establits en la normativa específica
sobre admissió de l’alumnat   i,
2- Els qui tinguen, com a mínim, dènou anys complits l’any de realització de la prova, excepte en el

supòsit d’aquelles persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional que
hauran de tindre com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova. 

Qui tinga el títol de Tècnic de Formació Professional:

Podrà presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior, i el resultat de la prova
únicament es tindrà en compte a l’efecte de l’admissió a cicles formatius de grau superior quan s’opte per
participar en el procés d’admissió per la quota de prova d’accés.

• Quan el títol de Tècnic pertanga a la família professional que es corresponga amb l’opció de la part
específica a la que es vol accedir, la qualificació del títol de Tècnic serà la que  corresponga a la part
específica,  sense perjuí que puguen optar per millorar la qualificació de la part específica o qualssevol
dels apartats de la part específica.

• Hauran de realitzar i superar la part comuna, així com la part específica, en el cas que el títol de
Tècnic de Formació Professional pertanga a una família professional que no es corresponga amb l’opció de
la part específica per a l’accés a cicles de grau superior. 

L’alumnat en tot cas quan vinga el peridode d’admissió, podrà triar entre entrar per via directa, o per via
d’accés en funció del que més li convinga.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La superació de la prova d’accés o l’exempció no donarà dret a l’admissió directa de l’alumnat.Per a poder 
matricular-se en un cicle formatiu, l’alumnat haurà de presentar la sol·licitud d’admissió en el centre en què 
vulga cursar el cicle formatiu en el període que s’establisca.

La superació de la prova d’accés de grau superior donarà accés a qualsevol cicle de grau mitjà i als cicles de 
grau superior vinculats, si bé les preferències d’accés, pel fet d’estar vinculades a l’opció triada, figuraran en el
certificat corresponent.  

INSCRIPCIÓ 
Del 26 de maig a l’1 de juny

CALENDARI DE LA PROVA

Única convocatòria: Dia  21  de Juny a les 9h.

Llistes provisionals d’admesos : 8 de Juny de 2016

Llistes provisionals de qualificacions: : 29 Juny de 2016

 HORARI I DURACIÓ  DE LES PROVES 

(Recorda portar el DNI per acreditar la teua identitat)

09.00 h Part general: Llengua i Literatura (1 h 15 m)
10.25 h Part general: Anglés  (45 m)
11.20 h Part general:  Matemàtiques (1 h 15 m)
12:45 h Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital (45min)
16.00 h Part específica: Apartat B 1  (1 h 15 m)
17.30 h Part específica: Apartat B 2  (1 h 15 m)
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 ESTRUCTURA DE LA PROVA, AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

Els  exàmens  corresponents  a  Llengua  i  Literatura  (Castellana  o  Valenciana),  Matemàtiques,  Llengua
Estrangera (Anglés) i Tractament de la Informació i Competència Digital es qualificaran de 0 a 10 punts.

PARTS DE LA

PROVA

MATÈRIES QUALIFICACIÓ

PART

COMUNA 

-Llengua i Literatura 

(Castellana o Valenciana)

-Matemàtiques,

-Llengua Estrangera 

(Anglés),

-Tractament de la Informació i 

Competència Digital.

La nota de la part comuna serà la mitjana 

aritmètica ponderada amb dos decimals de 

de 4,4 i 2, respectivament. 

La nota de la part comunas’incrementarà  

0,15 punts exclusivament si la qualificació 

de l’apartat Tractament de la Informació i 

Competència Digital és igual o superior a 5.

PART

ESPECÍFICA

(el candidat

triarà dos de

les tres

matèries que

formen cada

opció)

OPCIÓ A

Humanitats i Ciències Socials

Matèries:  Història,  Economia  i
Geografia. Mitja aritmètica de les notes de les

dos optatives triades.OPCIÓ B

Tecnologia

Matèries: Dibuix Tècnic, Tecnologia
Industrial, i Física i Química.

OPCIÓ C

 Ciències
Matèries: Física, Biologia i Ciències

de la Terra, i Química.

-La nota final serà la mitjà artimètica de les dos parts de la prova, si bé, la nota final només podrà
calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova siga igual o superior a 4.

-Si la nota final és igual os superior a 5, la prova es considerarà superada.

 -Cicles als quals es pot accedir en funció de la opció triada:

Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran  Història, Economia i
Geografia.  Per  a  les  famílies  professionals  d'Administració  i  gestió. Comerç  i  màrqueting.
Hostaleria i turisme. Servicis socioculturals i a la comunitat. 

Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física
i Química.  Per a les famílies professionals d'Arts gràfiques. Arts i artesanies. Edificació i obra
civil.  Electricitat i electrònica.  Energia i aigua. Fabricació mecànica. Imatge i so. Indústries
extractives.  Informàtica  i  comunicacions.  Instal·lació  i  manteniment. Fusta,  moble  i  suro.
Maritimopesquera  (excepte  producció  aqüícola).  Tèxtil,  confecció  i  pell.  Transport  i
manteniment de vehicles. Vidre i ceràmica.
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Opció C.  Ciències: les  matèries  de la  qual  seran  Física,  Biologia  i  Ciències  de la  Terra i
Química. Per  a les  famílies  professionals  de Activitats  físiques i  esportives.  Agrària.  Imatge
personal. Indústries alimentàries. Maritimopesquera (únicament producció aqüícola). Química.
Sanitat. Seguretat i medi ambient.

 POSSIBILITATS D’EXEMPCIÓ

*  Estaran exempts de tota la prova:

a)Els qui hagen superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

* Estaran exempts de fer la   part comuna   de la prova o, si   és el   cas, de l’apartat que corresponga:
a) Els qui hagen superat tota la prova o la part o l’apartat dels quals sol·liciten l’exempció en 
convocatòries anteriors. 

b) Els qui hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part comuna o l’apartat corresponent. 

* Estaran exempts de fer la   part específica   de la prova o, si és el cas, de l’apartat que corresponga:

a) Els qui hagen superat tota la prova o les matèries corresponents a aquesta part de la prova o l’apartat 
dels quals sol·liciten l’exempció en convocatòries anteriors. 

b) Els qui hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part específica o l’apartat 
corresponent. 

c) Els qui estiguen en possessió d’un certificat de professionalitat corresponent a una qualificació 
professional d’almenys el nivell 2 d’una família professional de les establides per a l’opció per la qual es 
presenten. 

d) Els qui tinguen una experiència laboral d’almenys l’equivalent a un any a jornada completa en el camp 
professional d’una família professional de les establides per a l’opció per la qual es presenten. 

e) Els qui hagen superat dos mòduls relacionats amb una o diverses unitats de competència d’un títol de 
grau superior relacionat amb l’opció per la qual es presenten. 

-L’alumnat exempt de les proves o d’alguna part o apartat de les proves podrà optar a la realització de
tota la prova o d’una part o apartat. En qualsevol cas la nota que es comptarà en els processos d’admissió
serà la més alta.

-Només es podrà sol·licitar l’exempció d’aquella part, la nota de la qual siga igual o superior 5. Si la
persona  interessada  desitja  millorar  la  nota,  haurà  de  realitzar  l’examen  de  tots  els  apartats  que
componen aquesta part.  Així  mateix,  només podrà sol·licitar-se l’exempció d’un apartat quan la  seua
qualificació siga igual o superior a 5. 

Parts superades o exemptes en convocatòries anteriors a 2016.

a) Aquells qui tinguen superada o exempta la part comuna prevista per la normativa anterior i opten per 
millorar la qualificació de la nova part comuna, necessàriament hauran de realitzar l’examen de l’apartat 
de Tractament de la Informació i Competència Digital. 

b) Aquells qui tinguen superada o exempta la part específica prevista per la normativa anterior, podran 
optar per millorar la qualificació de tota la part o d’algun/s apartat/s. 
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En el cas que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta ordre hi haja persones interessades que ja 
hagen superat o tinguen exempt algun apartat de les proves d’acord amb la normativa prèvia i vulguen 
optar per millorar la seua qualificació, podran fer-ho si l’apartat és coincident i també en el cas de l’apartat de 
Tecnologia, substituït per l’apartat de Tractament de la Informació i Competència Digital. 

                             Documentació a presentar en la Secretaria del Centre:

* La sol·licitud d'inscripció (ANNEX IV) en la prova d'accés a cicles formatius GS.  La sol·licitud dona opció a la
convocatòria ordinària i extraordinària. 

*  Document  nacional  d'identitat, o  targeta  d'identitat  d'estranger  (NIE),  o  visat  d'estudis  (règim  especial
d'estudiants estrangers), amb fotocòpia per a ser confrontada.

* Declaració responsable (ANNEX V), de que no es reunixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment
de formalitzar la matrícula al cicle reunixen estos requisits, renunciaran a l'accés per prova, encara que l'hagen
superada, per a optar a les places d'accés directe.  

* Justificant d'haver pagat la taxa corresponent en el Banc. Model 046

-Taxa ordinària: 9,64 €
-Família nombrosa de categoria general o amb alguna discapacitat superior al 33%: 50% del import.
-Família nombrosa de categoria especial: 0

*  Si és el cas, sol·licitud d'exempció (ANNEX VII) . S'ha de presentar  el document original del que s'aporta
fotocòpia, a més de consignar-ho a la sol·licitud d'inscripció. 

Els annexes i el model 046 es poden emplenar accedint a la nostra web: 
http://cifpalzira.edu.gva.es/ o recollir-los a la Secretaria del Centre. 

VALIDESA

- La superació de les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i grau superior 
tindrà validesa en tot el territori nacional.

- La certificació d'haver superat la d'accés té vigència indefinida, mentre la legislació no canvie. 

- No hi ha límit de convocatòries per a la realització de la prova d'accés podent ser realitzada tantes vegades 
com siga necessari per a la seva superació. Fins i tot encara que es tinga superada, es pot tornar a realitzar-la si 
es requereix comptar amb un nota més alta per accedir als estudis desitjats. 

➢ ALTRES DADES D' INTERÉS: 

Si vols consultar els MODELS D’EXÀMENS DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR, entra en 
el següent enllaç:  http://ceedcv.org/course/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-grado-superior/

Si vols consultar LA OFERTA DE CICLES FORMATIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL CURS 2016 cal entrar i 
estudiar detingudament la pàgina de la Conselleria d'educació.
http://www.cece.gva.es/eva/val/fp/oferta_fp.htm

NORMATIVA DE REFERENCIA

Orde de 16/2016 de 20 de maig (DOCV 24/05/2016) per la que es regulen les proves d'accés a cicles formatius en la Comunitat Valenciana.

Resolució de 2 de novebre de 2015 (DOGV 18/11/2015) per la quel es modifica el curriculum de les materies que formen part de les proves
dáccés a cicles formatius de grau mitjà i superior.

Av. dels Esports, 27        Tel.  962457815  codi de centre 46000754   46000754@edu.gva.es   46600 ALZIRA

mailto:46000754@edu.gva.es
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/04/17/pdf/2009_4161.pdf
http://www.cece.gva.es/eva/val/fp/oferta_fp.htm
http://ceedcv.org/course/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-grado-superior/
http://cifpalzira.edu.gva.es/

	ORIENTACIONS A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 2016

