ORIENTACIONS A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 2018
A estes proves podran concorrer:
1- Totes les persones que no reunisquen els requisits academics d’acces directe establits en la normativa
especíica sobre admissio de l’alumnat i,
2-Que tinguen, com a minim, 17 anys complits l’any de realitzacio de la prova.

La superacio de la prova d’acces o l’exempcio no donarà dret a l’admissio directa de l’alumnat. Per a poder
matricular-se en un cicle ́ormatiu, l’alumnat haurà de presentar la sol·licitud d’admissio en el centre en que
vulga cursar el cicle ́ormatiu en el periode que s’establisca.
La superacio de la prova d’acces de grau mitjà tindrà validesa en tot el territori nacional i donarà acces a
qualsevol cicle de grau mitjà.
Els centres reservaran una quota del 20% de les places vacants per esta via d’acces.
No hi ha limit de convocatòries per a la realitzacio de la prova d'acces podent ser realitzada tantes
vegades com siga necessari per a la seva superacio. Fins i tot encara que es tinga superada, es pot
tornar a realitzar-la si es requereix comptar amb un nota mes alta per accedir als estudis desitjats.
PERIODE D’INSCRIPCIÓ

Del 17 al 31 de MAIG
CALENDARI

Llistes provisionals d’admesos

7 de Juny

Dia de l’examen

18 de Juny a les 9h

Llistes provisionals de qualíicacions

27 de Juny

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

PARTS
Part Lingüística

MATÈRIES
-Llengua i Literatura
(Castellana o Valenciana)
-Llengua Estrangera (Angles)

Part Social

-Ciencies Socials: Geográia i
Història

Part CientíficoMatemàticoTècnica

-Matemàtiques
-Ciencies Naturals
-Tractament de la Ińormacio i
Competencia Digital
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QUALIFICACIÓ
La mitjana aritmetica ponderada, de les notes
de Llengua i Literatura
i de Llengua
estrangera, que tindran un pes de 8 i 2
respectivament,
La nota obtinguda en Geográia i Història,
que tindrà un pes de 10.
La mitjana aritmetica ponderada de les
qualíicacions de Matemàtiques, Ciencies
Naturals, i Tractament de la ińormacio i
competencia digital que tindran un pes
de 5,3, i 2 respectivament.
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-La nota ́inal serà la mitjana aritmetica amb dos decimals de les tres parts de la prova, si be la nota ́inal
nomes podrà calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova siga igual o superior a 4.
-Les qualíicacions ińeriors a 5, d’algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com a apartat
superat en convocatòries posteriors.
-Si la nota ́inal es igual o superior a 5, la prova es considerarà superada.

 HORARI I DURACIÓ DE LES PROVES
(Recorda portar el DNI per acreditar la teua identitat)
09.00
10.10
11.20
12.30

h
h
h
h

Part
Part
Part
Part

lingüistica: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) (1 h)
social: Ciencies Socials, Geográia i Història (1 h)
cientíicomatematicatecnica: Matemàtiques (1 h)
cientíicomatematicatecnica: Ciencies de la Natura (45 min)

15:00 h Part cientíicomatematicatecnica: Tractament de la Ińormacio i Competencia Digital (45min)
16:00 h Part lingüistica : Angles (45 min)



POSSIBILITATS D’EXEMPCIÓ

*Estaran exempts de realitzar tota la prova:
a) Els que hagen superat la prova d'acces a la Universitat per a majors de 25 anys.
b) Els que hagen superat la prova d'acces a la ́ormacio próessional de grau superior en qualsevol de les
opcions.
c) Els que hagen superat el primer nivell d'un programa de qualíicacio próessional inicial.
d) Els que hagen superat el curs de ́ormacio especíica d’acces directe a cicles de grau mitjà.
* Estaran exempts de la part lingüística o si es el cas de l’apartat que corresponga:
a) Els que hagen superat tota la prova, la part lingüistica o l’apartat del qual sol·licita l’exempcio en
convocatòries anteriors.
b) Els que hagen superat l’àmbit de comunicacio del cicle 2, nivell 2 d’educacio de persones adultes.
c) Els que hagen superat el mòdul lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualíicacio
próessional inicial a la Comunitat Valenciana.
d) Els que hagen superat les materies corresponents en l’ESO
e) Els que hagen superat l’àmbit lingüistic i social d’un programa de diversíicacio curricular.
́) Els que hagen superat el mòdul próessional 3012. Comunicacio i Societat II, d’un cicle ́ormatiu de
Formacio Próessional Bàsica.
* Estaran exemps de la part social:
a) Els que hagen superat tota la prova o la part social en convocatòries anteriors.
b) Els que hagen superat l’àmbit de ciencies socials del cicle 2, nivell 2 d’educacio de persones adultes.
c) Els que hagen superat el mòdul lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualíicacio
próessional inicial a la Comunitat Valenciana.
d) Els que hagen superat la materia corresponent en l’ESO.
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e) Els que hagen superat l’àmbit lingüistic i social d’un programa de diversíicacio curricular.
́) Els que hagen superat els mòduls próessionals Comunicacio i Societat I i II, de qualsevol cicle ́ormatiu de
Formacio Póessional bàsica.
* Estaran exemps de la part científico-matemàtico-tècnica o si es el cas de l’apartat que corresponga:
a) Els que hagen superat tota la prova, la part cientíico-matematico-tecnica o l’apartat del qual sol·liciten
l’exempcio en convocatòries anteriors.
b) Els que hagen superat l’àmbit cientíicotecnològic del cicle 2,nivell 2 d’educacio de persones adultes.
c) Els que hagen superat el mòdul cientíicomatemàtic del primer nivell en un programa de qualíicacio
próessional inicial a la Comunitat Valenciana.
d) Els que hagen superat les materies corresponents en l’ESO.
e) Els que hagen superat els àmbits cientíic i pràctic d’un programa de diversíicacio curricular.
́) Els que hagen superat els mòduls próessionals Ciencies Aplicades I i II, de qualsevol cicle ́ormatiu de
Formacio Próessional bàsica.
g) Els que estiguen en possessio d’un certíicat de próessionalitat de nivell 1 o superior.
h) Els que tinguen una experiencia laboral d’almenys l’equivalent a un any a jornada completa.
i) Els que hagen superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competencia d’un titol de grau mitjà.
–Quines matèries de la prova d'accés puc tindre exemptes amb els meus estudis d'ESO?
PART PROVA D’ACCÉS
PART SOCIOLINGÜÍSTICA

PART CIENTÍFICA
MATEMÀTICA TÈCNICA

MATÈRIES PROVA D’ACCÉS
A1 Llengua i Literatura Castellana

QUEDA EXEMPTA PER MATÈRIA SUPERADA EN ESO
Llengua y literatura 4t ESO o
Valencià: llengua i literatura 4t ESO

A2 Ciencies Socials, Geográia i
Història
B1 Matemàtiques

Ciencies Socials, Geográia i Història 4t ESO

B2 Ciencies Naturals

Biologia i Geologia 4t ESO O Fisica i Quimica 4t ESO

B3 Tecnologia

Tecnologia 4t ESO

Matemàtiques 4t ESO

- Les persones que hagen sol·licitat alguna exempcio, ho hauran de ́er constar en les sol·licituds
d’inscripcio. Si l’exempcio es per experiencia laboral, hauran de presentar la documentacio justíicativa en
el periode d’inscripcio.
- Les persones que hagen sol·licitat alguna exempcio, podran presentar-se si ho desitgen, a l’examen de
l’apartat de que hagen sol·licitat l’exempcio. En aquest cas, la nota ́inal del dit apartat, serà la major,
entre les dues que pogueren correspondre-li: la nota de l’examen, o la de la certíicacio que presente.
Parts superades o exemptes en convocatòries anteriors a 2016.
a)Qui tinga superada o exempta la part sociolingüistica de la prova d’acces al grau mitjà, tindrà superada o
exempta la part lingüistica i la part social amb la mateixa qualíicacio.
b)Al seu torn, les qualíicacions dels apartats superats o exempts amb anterioritat es podran ́er valdre en
les proves que es convoquen quan la seua denominacio i continguts siguen coincidents i tambe en el cas de
l’apartat de Tractament de la Ińormacio i Competencia Digital, que substitueix l’apartat de Tecnologia.
c)Aquells qui tinguen superada o exempta la part sociolingüistica prevista per la normativa anterior i opten
per millorar la qualíicacio de la nova part lingüistica o d’algun dels seus apartats, necessàriament hauran de
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realitzar l’examen de l’apartat de Llengua Estrangera (Angles).
d)Aquells qui tinguen superada o exempta la part sociolingüistica prevista per la normativa anterior, podran
optar per millorar la qualíicacio de la nova part social i el seu unic apartat.
e)Aquells qui tinguen superada o exempta la part cientíico-matematico-tecnica prevista per la normativa
anterior, podran optar per millorar la qualíicacio de tota la part o d’algun/s apartat/s.

Documentació a presentar en la Secretaria del Centre:
* La sol·licitud d'inscripció (ANNEX III) en la prova d'acces a cicles ́ormatius GM.
* Document nacional d'identitat, o targeta d'identitat d'estranger (NIE), o visat d'estudis (regim especial
d'estudiants estrangers), amb ́otocòpia per a ser cońrontada.
* Declaració responsable (ANNEX V), de que no es reunixen els requisits d'acces directe i que, si en el
moment de ́ormalitzar la matricula al cicle reunixen estos requisits, renunciaran a l'acces per prova, encara
que l'hagen superada, per a optar a les places d'acces directe.
* Justificant d'haver pagat la taxa corresponent en el Banc. Model 046
-Taxa ordinària: 6,42€
-Familia nombrosa de categoria general o amb alguna discapacitat superior al 33%: 50% del import.
-Familia nombrosa de categoria especial: 0
* Si és el cas, sol·licitud d'exempció (ANNEX VI) . S'ha de presentar el document original del que s'aporta
́otocòpia, a mes de consignar-ho a la sol·licitud d'inscripcio.
Els annexes i el model 046 es poden emplenar accedint a la nostra web http://www.fpalzira.es
(nuevo alumno/pruebas de acceso): o recollir-los a la Secretaria del Centre.

➢

ALTRES DADES D' INTERÉS:

Si vols consultar mes ińormacio sobre les proves d’acces: models d’exàmens, orientacions...entra en el
següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional
Si vols consultar LA OFERTA DE CICLES FORMATIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL CURS 2018, cal
entrar i estudiar detingudament la pàgina de la Conselleria d'educacio.
http://www.ceice.gva.es/ca/web/́ormacion-próesional/óerta1
NORMATIVA DE REFERENCIA
Resolucio de 13 de ́ebrer de 2018 per la qual es convoquen proves d’acces a cicles ́ormatius de Formacio
Próessional (DOGV 13/03/2018)
Orde de 16/2016 de 20 de maig (DOGV 24/05/2016) per la que es regulen les proves d'acces a cicles
́ormatius en la Comunitat Valenciana.
Resolucio de 2 de novembre de 2015 (DOGV 18/11/2015) per la qual es modíica el curriculum de les
materies que ́ormen part de les proves d’acces a cicles ́ormatius de grau mitjà i superior.
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