PROVA D’ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
(CFGM)
RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim
Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

REQUISITS
•

No complir els requisits acadèmics d'accés directe.

•

Tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2020.

CALENDARI DE LES PROVES
•

1 i 2 de juliol.

LLOC DE LES PROVES
•

Tots els centres docents públics que imparteixen cicles formatius de grau mitjà.

•

Els centres publicaran un llistat de les persones admeses per realitzar les proves.

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ ( 25 de maig fins al 29 de maig)
•

La sol·licitud s’ha de presentar per correu electrònic a la secretaria del centre on desitgem
fer la prova (llistat correu centres)
Model sol·licitud ( annex III)

DOCUMENTACIÓ (termini 18 de maig fins al 8 de juliol).
A més de la sol·licitud, s’ha de lliurar els següents documents:
•

DNI

•

En el cas d’alumnat estranger (visat d'estudis, targeta d'identitat estranger, certificar
d’empadronament per a menors de 18 anys o targeta d'estudiant estranger).

• Declaració responsable de no reunir els requisits d'accés directe (annex V).
• Justificant pagament taxes (model )
• Si és el cas, documentació per sol·licitar l'exempció d'alguna part de la prova (annex VI)
Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic,
mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitgem fer la prova, en el qual indicaran en l’assumpte
del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.
Els centres que hagen rebut les sol·licituds d’aquestes persones les enviaran, juntament amb tota la seua documentació,
als centres on hagen d’examinar-se i publicaran pàgina web del centre docent els llistats indicant la relació d’aquestes,
indicant el nom i l’adreça del centre on hagen d’examinar-se.
Finalment cada centre on es faran les proves publicaran llistat admesos i exclosos, així com la resolució de l’exempció
d’alguna part de les proves d’aquells aspirants que ho sol·licitaren.

ESTRUCTURA DE LES PROVES
És una prova comuna que consta de tres parts:
1. PART LINGÜÍSTICA
1.1. Llengua i literatura (castellana o valenciana). Nota ponderada (8)
1.2. Llengua estrangera (anglès). Nota ponderada (2)
2. PART SOCIAL
2.1. Coneixements de ciències socials, geografia i història.
3. PART CIENTÍFICA, MATEMÀTICA I TÈCNICA
3.1. Matemàtiques. Nota ponderada (5)
3.2. Ciències naturals (BiG, FiQ). Nota ponderada (3)
3.3. Tractament de la informació i competència digital. Nota ponderada (2)
AVALUACIÓ
La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les tres parts de la prova, si bé la nota
final només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova siga igual o
superior a 4.
EXEMPCIONS
Estaran exempts de tota la prova:
● Els qui hagen superat el curs de formació específic d’accés directe a cicles de grau mitjà.
● Els qui hagen superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
● Els qui hagen superat la prova d’accés a la Formació Professional de grau superior en
qualsevol de les opcions.
● Els qui hagen superat el primer nivell d’un programa de qualificació professional inicial
Estaran exempts de la part lingüística:
● Els qui hagen superat tota la prova o l’apartat Llengua i literatura (castellana o valenciana)
del qual sol·licita l’exempció en convocatòries anteriors.
● Els qui hagen superat l’àmbit de comunicació del Cicle 2, Nivell 2 d’Educació de Persones
Adultes.
● Els qui hagen superat el mòdul Lingüisticosocial del primer nivell en un programa de
qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana.
● Els que hagen superat les matèries corresponents en l'ESO.
● Els qui hagen superat l’àmbit lingüístic i social d’un programa de diversificació curricular.
● Els qui hagen superat el mòdul professional 3012. Comunicació i Societat II d’un cicle de
Formació Professional Bàsica.
● Els qui, estant exempts de tota la prova, segons s’especifica en el punt 6.1 de l’Ordre

16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten
per presentar-se a aquesta.
Estaran exempts de la part social:
● Els qui hagen superat tota la prova o l’apartat Ciències socials en convocatòries anteriors.
● Els qui hagen superat l’àmbit de Ciències socials del Cicle 2, Nivell 2 d’Educació de
Persones Adultes.
● Els qui hagen superat el mòdul Lingüisticosocial del primer nivell en un programa de
qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana
● Els qui hagen superat la matèria corresponent en l’Educació Secundària Obligatòria.
● Els qui hagen superat l’àmbit lingüístic i social d’un programa de diversificació curricular.
● Els qui hagen superat els mòduls professionals Comunicació i Societat I i Comunicació i
Societat II de qualsevol cicle de Formació Professional Bàsica.
● Els qui, estant exempts de tota la prova, segons s’especifica en el punt 6.1 de l’Ordre
16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten
per presentar-se a aquesta.
Estaran exempts de la part científica-matemàtica-tècnica o, en el seu cas, de l’apartat que
corresponga:
● Els qui hagen superat tota la prova, la part científica-matemàtica-tècnica o l’apartat del qual
sol·liciten l’exempció en convocatòries anteriors
● Els qui hagen superat les matèries corresponents, en l’Educació Secundària Obligatòria.
● Els qui hagen superat l’àmbit cientificotecnològic del Cicle 2, Nivell 2 d’Educació de
Persones Adultes.
● Els qui hagen superat el mòdul Cientificomatemàtic del primer nivell en un programa de
qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana.
● Els qui hagen superat els àmbits científic i pràctic d’un programa de diversificació
curricular.
● Els qui hagen superat els mòduls professionals Ciències Aplicades I i Ciències Aplicades II
de qualsevol cicle de Formació Professional Bàsica.
● Els qui, estant exempts de tota prova, segons s’especifica en el punt 6.1 de l’Ordre 16/2016,
de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per
presentar-se a aquesta.

CALENDARI PROVA D'ACCÉS CFGM
INSCRIPCIÓ

25 de maig fins al 29 de maig

Publicació alumnes que han de realitzar la prova en
altre centre.

10 de juny

Publicació llistes provisionals admesos.

10 de juny

Reclamacions.

10 i 11 de juny

Llistes definitives d'admesos i exclosos.

19 de juny

Realització PROVA D'ACCÉS.

1 i 2 de juliol

Qualificacions provisionals.

6 de juliol

Reclamacions.

7 i 8 de juliol

Termini DOCUMENTACIÓ.

18 de maig fins al 8 de juliol

Publicació qualificacions definitives i lliurament de
certificats.

10 de juliol

Els alumnes que aproven la prova d'accés no implica l'admissió automàtica a un CFGM. Han de fer la sol·licitud
d'admissió al CFGM que els interesse.
Es reserva un 20% de places en el procés d'admissió mitjançant prova d'accés.
Certificat té validesa a nivell nacional.
Els continguts d’aquesta prova estan adaptats al que s’estableix en el currículum vigent de l’ESO en la Comunitat
Valenciana i concretats en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional
i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les
proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos
preparatoris d’aquestes en la Comunitat Valenciana.
HORARI DE LES PROVES
1 de juliol
09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h)
10.15-11.15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història (1 h)
11.30-12.15 Part lingüística: Anglés (45 min)
2 de juliol
09.00-10.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h)
10.15-11.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la naturalesa (45 min)
11.15-12.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)

Departament d’Orientació (DO): orientatiesbenifaio@gmail.com

