ORIENTACIONS A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 2021
Podran participar en estes proves:
1-Totes les persones que no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu,
establits en la normativa específica sobre admissió de l'alumnat, i
2–Els que tinguen com a mínim 17 anys d'edat o que els complisquen durant l'any 2021.
La superació de la prova d'accés de grau mitjà tindrà validesa en tot el territori nacional i donarà accés a
qualsevol cicle de grau mitjà.
Els centres reservaran una quota del 20% de les places vacants per esta via d'accés.
Superar la prova no dóna accés directe a la matrícula. Per a poder matricular-se, haurà de presentar la
sol·licitud d'admissió en el centre en què vullga cursar el cicle formatiu.
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 seua superació. Inclús encara que es tinga superada, es pot tornar
a realitzar si es requerix comptar amb una nota més alta per a accedir als estudis desitjats.

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

Del 22 al 31 de MARÇ

Llistat provisional de persones admeses

28 d’Abril

Dia de l'examen

24 i 25 de Maig

Llistat provisional de qualificacions

31 de Maig

 ESTRUCTURA DE LA PROVA, AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La prova serà comú a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i s'estructurarà en tres parts:
Els exàmens corresponents a cada matèria, es qualificaran de 0 a 10 punts.

PARTS
Part
Lingüística

MATÈRIES

QUALIFICACIÓ
La mitjana aritmètica ponderada, de les
notes de Llengua i Literatura i de
Llengua estrangera, que tindran un pes
de 8 i 2 respectivament.

-Llengua i Literatura (Castellana o
Valenciana)
-Llengua Estrangera (Anglés)

Part Social

-Ciències Socials: Geografia i Història

La nota obtinguda en Geografia i
Història, que tindrà un pes de 10.

Part

-Matemàtiques

La mitjana aritmètica ponderada
de les notes de Matemàtiques,
Ciències Naturals, i Tractament de
la informació i competència digital
que tindran un pes de 5, 3 i 2
respectivament.

CientíficoMatemáticoTècnica

-Ciències Naturals
-Tractament de la informació i competència
digital
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-La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals dels tres parts de la prova, si bé la nota final
només podrà calcular-se quan la nota de cada una dels parts de la prova siga igual o superior a 4.
-Les qualificacions inferiors a 5, d'algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com apartat
superat en convocatòries posteriors.
-Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada.

 HORARI I DURACIÓ DE LES PROVES (Recorda portar el DNI per a poder fer la prova)
24 de Maig
Hora

Examen

Duració

9:00

Part lingüística: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)

1h

10:15

Part social: Ciències Socials, Geografia i Història

1h

11:30

Part lingüística : Anglés

45 min
25 de Maig

Hora



Examen

Duració

9:00

Part científic-matemàtica-técnica: Matemàtiques

1h

10:15

Part científic-matemàtica-técnica: Ciències de la Naturalesa

45 min

11:15

Part científic-matemàtica-técnica: Tractament de la informació i
competència digital

45 min

POSSIBILITATS D'EXEMPCIÓ

*Estarán exempts de realitzar tota la prova:
a) Els que
b) Els que
les opcions.
c) Els que
d) Els que

hagueren superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
hagueren superat la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de
hagueren superat el primer nivell d'un programa de qualificació professional inicial.
hagueren superat el curs de formació específic d'accés directe a cicles de grau mitjà.

*Estarán exempts de la part lingüística o, si és el cas, de l'apartat que corresponga:
a) Els que hagen superat tota la prova o l'apartat Llengua i literatura (castellana o valenciana) del que
sol·licita l'exempció en convocatòries anteriors.
b) Els que hagen superat l'àmbit de comunicació del Cicle 2,Nivel 2 d'Educació de Persones Adultes.
c) Els que hagen superat el mòdul lingüístic social del primer nivell en un programa de qualificació
professional inicial a la Comunitat Valenciana.
d) Els que hagen superat les matèries corresponents en l'Educació Secundària Obligatòria.
e) Els que hagen superat l'àmbit Lingüístic i social d'un programa de diversificació curricular.
f)
Els que, hagen superat el mòdul professional 3012. Comunicació i Societat II, d'un cicle formatiu de
Formació Professional bàsica.
*Estarán exempts de la part social:
a) Els que hagen superat tota la prova o l'apartat Ciències socials en convocatòries anteriors.
b) Els que hagen superat l'àmbit de Ciències socials del Cicle 2, Nivell 2 d'Educació de Persones Adultes.
c) Els que hagen superat el mòdul Lingüístic social del primer nivell en un programa de qualificació
professional inicial a la Comunitat Valenciana.
d) Els que hagen superat la matèria corresponent en l'Educació Secundària Obligatòria.
e) Els que hagen superat l'àmbit Lingüístic i social d'un programa de diversificació curricular.
f)
Els que hagen superat els mòduls professionals de Comunicació i Societat I i II, de qualsevol cicle
formatiu de Formació Professional bàsica.
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*Estarán exempts de la part cientific-matemàtic-tècnica o, si és el cas, de l'apartat que corresponga:
a) Els que hagen superat tota la prova, la part cientific-matemàtic-tècnica o l'apartat del que sol·liciten
l'exempció en convocatòries anteriors.
b) Els que hagen superat l'àmbit Científic-tecnológic del Cicle 2, Nivell 2 d'Educació de Persones Adultes.
c) Els que hagen superat el mòdul Científic-matemàtic del primer nivell en un programa de qualificació
professional inicial en la Comundad Valenciana.
d) Els que hagen superat les matèries corresponents, en l'Educació Secundària Obligatòria.
e) Els que hagen superat els àmbits Científic i Pràctic d'un programa de diversificació curricular.
f)
Els que hagen superat els mòduls de Ciències Aplicades I i II, de qualsevol cicle formatiu de Formació
Professional bàsica.
g) Els que estiguen en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.
h) Els que tinguen una experiència laboral de, almenys, l'equivalent a un any a jornada completa.
i)
Els que hagen superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d'un títol de grau mitjà.
–Quines matèries de la prova d'accés puc tindre exemptes amb els meus estudis d'ESO?
PART PROVA D'ACCÉS
Part socio lingüística

Part científicmatemàtica-tècnica

MATÈRIES PROVES D'ACCÉS
A1
Llengua
i
Literatura
Castellana
A2 Ciències Socials, Geografia
i Història
B1 Matemàtiques

QUEDA EXEMPTA PER ESTAR SUPERADA EN ESO
Llengua i literatura 4t ESO o
Valencià: llengua i literatura 4t ESO
Ciències Socials, Geografia i Història 4º ESO

B2 Ciències Naturals

Biologia i Geologia 4t ESO o Física i Química
4t ESO
Tecnologia 4t ESO / Informàtica 4t ESO

B3 Tecnologia / TIC

Matemàtiques 4t ESO

-Les persones que sol·liciten alguna exempció, ho faran constar en la sol·licitud d'inscripció. Si l'exempció
és per experiència laboral, hauran de presentar la documentació justificativa en el període d'inscripció.
-Les persones que sol·liciten alguna exempció, podran presentar-se si ho desitgen a l'examen de l'apartat
que hagen sol·licitat l'exempció. En este cas, la nota final d’eixe apartat, serà la major, entre les dos que
li pogueren correspondre, a saber, la nota de l'examen o la nota que li dóna dret la certificació que
presente.
Parts superades o exemptes en convocatòries anteriors a 2016.
a) Qui tinga superada o exempta la part sociolingüística de la prova d'accés a grau mitjà, tindrà superada o
exempta la part lingüística i la part social amb la mateixa qualificació.
b) Així mateix, les qualificacions dels apartats superats o exempts amb anterioritat podran fer-se valdre en
les proves que es convoquen quan la seua denominació i continguts siguen coincidents i també en el cas
de l'apartat de Tractament de la informació i competència digital, que substituïx a l'apartat de Tecnologia.
c) Aquells que tingueren superada o exempta la part sociolingüística prevista per la normativa anterior i
opten per millorar la qualificació de la nova part lingüística o d'algun dels seus apartats, necessàriament
deuran de realitzar l'examen de l'apartat de Llengua Estrangera (Anglés).
d) Aquells que tingueren superada o exempta la part sociolingüística prevista per la normativa anterior,
podran optar per millorar la qualificació de la nova part social i el seu únic apartat.
e) Aquells que tingueren superada o exempta la part científic-matemàtic-técnica 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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Documentació a presentar en la Secretària del Centre:
* La sol·licitud d'inscripció (ANNEX III) en la prova d'accés a cicles formatius de GM.
* 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 matricula al cicle, reuniren estos requisits, renunciaran a l'accés a cicles per
prova d'accés, encara que l'hagen superat, per a optar a places per accés directe.
* Justificant d'haver pagat la taxa corresponent en el Banc. Model 046
-Taxa ordinària: 6,42€
-Família nombrosa de categoria general o amb alguna discapacitat superior al 33%: 50% de l'import.
-Família nombrosa de categoria especial: 0
* Si es donara el cas, sol·licitud d'exempció (ANNEX VI) . Es deu de presentar el document original, junt
amb una fotocòpia, i es farà constar en la sol·licitud d'inscripció.
Els annexos i el model 046 es poden obtindre accedint a la nostra web http://www.fpalzira.es
(nou alumnat/proves d'accés): o arreplegar-los en la Secretària del Centre.

➢ ALTRES DADES D'INTERÉS:
Si vols obtindre més informació sobre les proves d'accés: models d'exàmens, orientacions...entra en l'enllaç
següent: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional
Si vols consultar L'OFERTA DE CICLES FORMATIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL CURS següent, pots
entrar en l'enllaç següent:
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1
NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Resolució de 23 de desembre de 2020 per la qual es convoquen proves d'accés a cicles formatius de
Formació Professional (DOGV 1/01/2021)
Orde 16/2016 de 20 de maig (DOGV 24/05/2016) per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius
a la Comunitat Valenciana.
Resolució de 2 de novembre de 2015 (DOGV 18/11/2015) per la qual es modifica el currículum de les
matèries que formen part de les proves d'accés a cicles de grau mitjà i superior.
EFECTES LABORALS DE LA SUPERACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS
Les persones que han superat la prova d’accés a grau mitjà poden demanar l’equivalència professional amb
el títol d’ESO si compleixen també una de les dues condicions següents:
- tenir superat íntegrament el primer cicle d’ESO
o haver superat el 50% de les hores d’un cicle formatiu de grau mitjà
Ordre EDU/1603/2009, 10/06, BOE 146 17/06/09
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