PROVA D'ACCÉS AL CICLE DE GRAU SUPERIOR
(CFGS)
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 19 anys o complir-los durant l'any 2020.
CALENDARI DE LES PROVES
1 i 2 de juliol.
LLOC DE LES PROVES
● Els centres docents públics que imparteixen cicles relacionats amb l'opció triada.
● Els centres publicaran un llistat de les persones admeses per realitzar les proves.
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ ( 25 fins al 29 maig)
● La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol centre que impartisca un cicle relacionat amb
l'opció triada.
● La sol·licitud s’ha d’enviar per correu electrònic a la secretaria del centre (correus llistat
centres).
● Model sol·licitud (annex IV)
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 o targeta
d'estudiant estranger).
● Declaració responsable de no reunir els requisits d'accés directe (declaració responsable).
● 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 desitja 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”.

ESTRUCTURA PROVA D'ACCÉS A UN CFGS
És una prova que consta de dues parts:
1. PART COMUNA
1.1. Llengua i literatura ( castellana o valenciana).
1.2. Matemàtiques.
1.3. Llengua estrangera (anglès).
1.4. Tractament de la informació i competència digital.
2. PART ESPECÍFICA
Continguts de matèries de Batxillerat en funció de l'opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.

Opció A
: Humanitats i
Ciències socials

Opció B
: Tecnologia

Opció C
: Ciències

Triem dos matèries!!
H / ECO / GEO

DTE / TI II / FIS i QUI

FIS / QUI / BIO i CDT

Arts i Artesanies /Arts
Gràfiques / Edificació i Obra
Administració i Gestió /
Civil / Electricitat i Electrònica Activitats Físiques i Esportives
Comerç i Màrketing /
/ Energia i Aigua /Fabricació
/ Agrària / Imatge Personal /
Hostaleria i Turisme / Serveis
Mecànica / Imatge i So /
Indústries Alimentàries /
Socioculturals i a la Comunitat.
Indústries Extractives /
Marítimopesquera (únicament
Informàtica i Comunicacions /
Aqüicultura) / Química /
Instal·lacions i Manteniment /
Sanitat / Seguritat i Medi
Fusta, Moble i Suro /
Ambient
Marítimopesquera (excepte
Aqüicultura) / Tèxtil,
Confecció i Pell / Transport i
Manteniment de Vehicles /
Vidre i Ceràmica/
Totes dues parts de la prova inclouen continguts de matèries recollits 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
Nota final: mitjana de les dues proves. Part comuna ponderada (0.35 /0.35/ 0.2 / 0.1). S’ha de treure
mínim un 4 per calcular la mitjana.
Exemples d'exàmens

EXEMPCIONS PROVA
Estaran exempts de realitzar la prova d’accés als cicles de grau superior els qui hagen superat la
prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
EXEMPCIONS PART COMUNA O ALGUN APARTAT
● Els qui hagen superat tota la prova o la part o l’apartat dels quals sol·liciten l’exempció en
convocatòries anteriors.
● Els qui hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part comuna o l’apartat
corresponent.
● Els qui, estant exempts de tota la prova, segons s’especifica en el punt 8.1 de l’Ordre
16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten
per presentar-se a aquesta.
EXEMPCIONS PART ESPECÍFICA O ALGUN APARTAT
● 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.
● Els qui hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part específica o l’apartat
corresponent.
● Els que tinguen un títol de Tècnic/a en un cicle de la mateixa opció de la prova d’accés.
● Experiència laboral en el mateix camp professional.
● Els qui estiguen en possessió d’un certificat de professionalitat corresponent a una
qualificació professional, com a mínim, de nivell 2 d’una família professional de les
establides per a l’opció per la qual es presenta
● Mòduls superats d’un CFGS de la mateixa opció de prova.
● Per a l’accés a cicles formatius de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives,
els qui acrediten, mitjançant certificació de la secretaria autonòmica competent en matèria
d’esport, ser esportista d’elit (nivells A i B) de la Comunitat Valenciana o tindre la condició
d’esportista d’alt nivell, segons el que s’estableix en el Reial decret 971/2007 de 13 de
juliol.
Les persones interessades en les exempcions a què fan referència els anteriors apartats hauran
de fer-ho constar en la sol·licitud d’inscripció i adjuntar-hi la documentació que ho acredite o
el compromís de presentar-la en el termini marcat en la convocatòria de la prova.

CALENDARI PROVA D'ACCÉS CFGS
INSCRIPCIÓ

25 fins al 29 de maig

Publicació alumnes que han de
realitzar la prova en altre centre

10 de juny

Publicació
admesos

10 de juny

llistes

provisionals

Reclamacions
Llistes definitives
exclosos

10 i 11 de juny
d'admesos

i

Realització PROVA D'ACCÉS
Qualificacions provisionals
Reclamacions
Termini DOCUMENTACIÓ
Publicació qualificacions definitives
i lliurament de certificats

19 de juny

1 i 2 de juliol
6 de juliol
7 i 8 de juliol
18 de maig fins al 8 de juliol
10 de juliol

Els alumnes que aproven la prova d'accés no implica l'admissió automàtica a un CFGS. Han
de fer la sol·licitud d'admissió al CFGS que els interesse.
Es reserva un 20% de places en el procés d'admissió mitjançant prova d'accés.

HORARI DE LES PROVES
Dia
Hora

1 de juliol
Prova General

Duració

15.00 16.15

Part general: Llengua i Literatura (Castellana o
Valenciana)

1 h 15 min

16.30 17.45

Part general: Llengua estrangera Anglès

1 h 15 min

18.00 19.15

Part general: Matemàtiques

1 h 15 min

19.30 20.15

Part general: Tractament de la Informació i Competència
Digital Parte general.

Dia
Hora

45 min

2 de juliol
Prova específica

Duració

16.00 17.15

Part específica: apartat B 1

1 h 15 min

17.30 18.45

Part específica: apartat B 2

1 h 15 min

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

