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Inscripció Del 21 al 30 de març de 2022, de manera telemàtica. 

Requisits 
a. No reunir els requisits d’accés directe als cicles formatius de grau mitjà.  

b. Requisit de edat: Tindre al menys 17 anys o cumplir-los durant 2022. 

Documentació 

S’enviarà un correu electrònic a 46025040.secretaria@edu.gva.es amb l’assumpte: PAC nom i cognoms del solicitant, al qual s’adjuntarà la següent 
documentación:  

1. Sol·licitud d’inscripció, i indicació de les dues matèries de la part específica. 

2. Identitat: 

▪ Menors de 18 anys: algun dels documents següents: DNI, tarjeta d’identitat d’extranger, expedida per la comissaria de policia u oficina 
d’extrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiante extranger. 

▪ Majors de 18 anys: algun dels següents documents: DNI, targeta d’identidad d’extranger, expedida per la comissaria de policia u oficina de 
extrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant extranger. 

3. Declaració responsable de que no es reuneixen els requisits d’accés directe, i de que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle es reuniren tals 
requisits, renunciarien a l’accés per prova, encara en el cas que l’hagueren superat.  

4. Justificant del pagament de la taxa corresponent: enllaç al pagament: GM: Ordinària: 6,54 €; Fam.Num.General: 3,27€; Fam.Num.Especial: 0€. 

5. Si se sol·licita exempció, presentació de documentació justificativa: 

▪ Acadèmica: termini: fins al 30 de juny. 

▪ Per experiència laboral: termini: fins el 30 de març. S’ha d’aportar: 

i. Certificats de les empreses on s’haja treballat als quals es faça constar específicament l’activitat a la qual es dedica l’empresa, la 

duración del contracte, l’activitat laboral desenvolupada per la persona interessada y el nombre d’hores dedicades a la mateixa. En el 
cas de treballadors autònoms, certificat d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques.  

ii. Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual estigueren afiliats, on conste l’empresa i el 
període de contractació o, en el seu cas, el període de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms.  

6. Els aspirants amb algun tipus de discapacitat que exigeisca condicions específiques per al desenvolupament de les proves, deberán manifestar-lo en la 
sol·licitud d’inscripció i aportar la documentación justificativa de les causes que motiven la petició: 

▪ Certificació oficial de minusvalia, informant de les característiques de la discapacitat o trastorn que afecta a l’aspirant, 

▪ Proposta dels recursos addicionals que considere oportuns. 

IMPORTANT: La superació de la prova d’accés o l’exempció de la mateixa no donarà dret a l’admissió directa de l’alumnat. 
Per a sol·licitar plaça en un cicle formatiu, els alumnes deuran presentar la sol·licitud d’admissió del cicle formatiu que dessitgen cursar en el período que a tal efecte s’establisca. Hi 
ha una reserva del 20% de les vacants per als que accedisquen al cicle pel contingent de provad’accés i altres vies d’accés. 

Orientació per a 
la prova 

S’enviarà un correu electrònic a oficinaciclos@iesabastos.org amb indicació del dubte i el número de telèfon. 

mailto:46025040.secretaria@edu.gva.es
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18047_BI.pdf
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf
https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf
mailto:oficinaciclos@iesabastos.org
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Exempcions 
Grau Mitjà 

Els sol·licitants d’exempció de part de la prova o d’algún dels seus apartats podran examinar-se, si el dessitgen, de eixa part o apartats de la prova. La nota será 
la major de les dues. 

DE TOTA LA PROVA (podra participar directament en el procés d‘admissió, pel contingent de prova d’accés): 

− Les persones que hagen superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.  

− Les persones que hagen superat la prova d’accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de les opcions.  

− Les persones que hagen superat el primer nivell d’un programa de qualificació professional inicial. 

− Les persones que hagen superat un programa formatiu de qualificació bàsica (PFQB) a la Comunitat Valenciana 

DE LA PART SOCIAL: 

− Les persones que hagen superat tota la prova o l’apartat ciències socials en convocatòries anteriors.  

− Les que hagen superat l’àmbit de ciències socials del cicle 2, nivell 2, d’Educació de Persones Adultes.  

− Les persones que hagen superat el mòdul lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.  

− Les que hagen superat la matèria corresponent en l’Educació Secundària Obligatòria.  

− Les que hagen superat l’àmbit lingüístic i social d’un programa de diversificació curricular.  

− Les que hagen superat els mòduls professionals comunicació i societat I i comunicació i societat II de qualsevol cicle de Formació Professional Bàsica.  

− Les que hagen superat els mòduls lingüisticosocial i formació i orientació laboral d’un PFQB a la Comunitat Valenciana.  

− Les que, estant exemptes 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. 

DE LA PART LINGÜÍSTICA O, EN EL SEU CAS, DE L’APARTAT QUE CORRESPONGA 

− Les persones hagen superat tota la prova o l’apartat llengua i literatura (castellana o valenciana) del qual sol·licita l’exempció en convocatòries anteriors.  

− Les persones que hagen superat l’àmbit de comunicació del cicle 2, nivell 2, d’Educació de Persones Adultes.  

− Les persones que hagen superat el mòdul lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial (PQPI) a la Comunitat Valenciana.  

− Les persones que hagen superat les matèries corresponents en l’Educació Secundària Obligatòria. 

− Les persones que hagen superat l’àmbit lingüístic i social d’un programa de diversificació curricular (PDC).  

− Les persones que hagen superat el mòdul professional 3012, comunicació i societat II, d’un cicle de Formació Professional Bàs ica (FPB).  

− Les persones que hagen superat els mòduls lingüisticosocial d’un PFQB a la Comunitat Valenciana.  

− Les que, estant exemptes de tota la prova, segons s’especifica en el punt 6.1 de l’Ordre 16/2016, opten per presentar-se a aquesta. 

DE LA PARTE CIENTÍFICA-MATEMÁTICA-TÉCNICA O, EN EL SEU CAS, DE L’APARTAT QUE CORRESPONGA 

− Les que hagen superat tota la prova, la part científica-matemàtica-tècnica o l’apartat del qual sol·liciten l’exempció en convocatòries anteriors.  

− Les que hagen superat l’àmbit cientificotecnològic del cicle 2, nivell 2, d’Educació de Persones Adultes.  

− Les que hagen superat el mòdul cientificomatemàtic del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.  

− Les persones que hagen superat les matèries corresponents en l’Educació Secundària Obligatòria.  

− Les que hagen superat els àmbits científic i pràctic d’un programa de diversificació curricular.  

− Les que hagen superat els mòduls professionals ciències aplicades I i ciències aplicades II de qualsevol cicle de Formació Professional Bàsica.  

− Les que hagen superat els mòduls cientificomatemàtic i prevenció riscos laborals i qualitat mediambiental d’un PFQB a la Comunitat Valenciana.  

− Les que estiguen en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.  

− Les que tinguen una experiència laboral de, com a mínim, l’equivalent a un any a jornada completa.  

− Les que hagen superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d’un títol de grau mitjà.  

− Les que, estant exemptes 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. 
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CALENDARI PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2022 

INSCRIPCIÓ Del 21 al 30 de març, ambdós inclosos. 

LLISTAT D’ADMESSOS 
Provisionals 

Publicació 27 d’abril 

Reclamacions Del 27 al 29 d’abril 

Definitius Publicació 5 de maig 

REALITZACIÓ DE LA PROVA 
Grau mitjà – pel matí 23 i 24 de maig 

Grau superior – per la vesprada 23 i 24 de maig 

QUALIFICACIONS 
Provisionals 

Publicació Grau mitjà i superior 30 de maig 

Reclamacions 31 de maig i 1 de juny 

Definitives abans d’aportar exempcions acadèmiques corresponents al curs 2021/2022 8 de juny 

Lliurament de documentació justificativa de grado mitjà i superior Fins el 30 de juny 

Lliurament de certificats 
Si no es presenten exempcions acadèmiques del curs 2021/2022 3 de juny 

Si se presenten exempcions acadèmiques del curs 2021/2022 4 de juliol 

 
 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – PACF GRADO MEDIO 

PART APARTAT PONDERACIÓ NOTA DE LA PART 

Lingüística 
Llengua Castellana/Valenciana 8 

Mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals 
Anglés 2 

Social Ciències Socials - Nota de l’exercici 

Científica-matemàtica-técnica 

Matemàtiques 5 

Mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals Ciències Naturals 3 

TICD 2 

 

NOTA FINAL 

Serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les tres parts de la proba, encara que la nota final sols podrá calcular-se quan la nota de cadascuana de les parts de la 
prova siga igual o superior a 4.  

Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada. 
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HORARI DE REALITZACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ 2022 

La crida als aspirants se realizará a las 8:45, por lo que los aspirantes deberán estar a esa hora en la puerta del centro para subir al aula asignada. 

Dilluns 23 de maig de 2022 Duració  Dimarts 24 de maig de 2022 Duració 

9:00 – 10:00 Part lingüística: Llengua y literatura 
1 hora  

9:00 – 10:00 Part científica-matemático-técnica: Matemàtiques 
1 hora 

10:15 – 11:15 Part social: Cièncias Socials 1 hora  10:15 – 11:00 Part científica-matemático-técnica: Cièncias de la Natura 45 min. 

11:30 – 12:15 Part lingüística: Anglés 45 min.  11:15 – 12:00 Part científica-matemático-técnica: Tractament de la informació  45 min. 

 

NOTA FINAL 

Serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dues parts de la proba, encara que la nota final sols podrá calcular-se quan la nota de 
cadascuana de les parts de la prova siga igual o superior a 4.  

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

 

 


