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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 superior. 

b. Requisit d’edat: Tindre al menys 19 anys o complir-los durant 2022. 

Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau 
superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits en l’any de realització de la prova, però el resultat de la prova únicament tindrà efectes per a l’admissió a 
cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d’admissió pel contingent corresponent a proves d’accés i altres vies d’accés. 

Documentació 

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

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, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia u oficina 
d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger. 

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

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: GS: Ordinària: 9,82 €; Fam.Num.General: 4,91€; 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 duració 
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 exigisca condicions específiques per al desenvolupament de les proves, hauran manifestar-lo en la 
sol·licitud d’inscripció i aportar la documentació justificativa de les causes que motiven la petició: 

▪ Certificat oficial de grau de discapacitat, 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. 

mailto:46025040.secretaria@edu.gva.es
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18052_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
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Per a sol·licitar plaça en un cicle formatiu, els alumnes deuran presentar la sol·licitud d’admissió del cicle formatiu que desitgen cursar en el període que a tal efecte s’establisca. Hi 
ha una reserva del 20% de les vacants per als que accedisquen al cicle pel contingent de prova d’accés i altres vies d’accés. 

Estructura de la 
prova 

Al IES Abastos se celebren proves per a l’accés a cide les opcions A i B. 

IES ABASTOS A elegir dues Accés a les famílies professionals 

Opció A Història  
Economia 
Geografia 

Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Hoteleria i Turisme. Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

Opció B Dibuix Tècnic,  
Tecnologia Industrial  
Física i Química 

Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. 
Imatge i So. Indústries Extractives. Informàtica i Comunicacions. Instal·lació i Manteniment. Fusta, Moble i Suro. Marítimo-
pesquera (exc. Aqüicultura). Tèxtil, Confecció i Pell. Transport i Manteniment de Vehicles. Vidre i Ceràmica. 

 

Exempcions 
Grau Superior 

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

DE TOTA LA PROVA (podrà 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.  

DE LA PART COMUNA: 

− Les persones que hagen superat tota la prova o aquesta part o l’apartat del qual sol·liciten l’exempció en convocatòries anteriors.  

− Les que hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part comuna o l’apartat corresponent.  

− Les que, estant exemptes 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.  

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

− Les que hagen superat tota la prova o les matèries corresponents a aquesta part de la prova o l’apartat del qual sol·liciten l’exempció en convocatòries 
anteriors.  

− Les que hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part específica o l’apartat que corresponga.  

− Les persones que estiguen en possessió d’un títol de tècnic o tècnica en un cicle de la mateixa família professional o d’altres famílies professionals incloses en 
la mateixa opció de la prova d’accés.  

− Les persones que estiguen en possessió d’un certificat de professionalitat corresponent a una qualificació professional de, com a mínim, nivell 2 d’una família 
professional de les establides per a l’opció per la qual es presenta.  

− Les persones que tinguen una experiència laboral de, com a mínim, l’equivalent a un any a jornada completa en el camp professional d’una família professional 
de les establides per a l’opció per la qual es presenta.  

− Les persones que tinguen superats dos mòduls professionals relacionats amb una o diverses unitats de competència d’un títol de grau superior relacionat amb 
l’opció per la qual es presenten.  

− Per a l’accés a cicles formatius de la família professional d’activitats físiques i esportives, qui acredite, mitjançant una 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 que, estant exemptes de tota la prova, segons s’especifica en el punt 8.1 de l’Ordre reguladora, opten per presentar-se a aquesta hagen superat tota la 
prova o les matèries corresponents a aquesta part de la prova o l'apartat del qual sol·liciten l'exempció en convocatòries anteriors.  

Orientació per a 
la prova 

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

 

mailto:oficinaciclos@iesabastos.org
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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 I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR 

PART APARTAT PES NOTA DE LA PART 

GENERAL 

Llengua y literatura Castellana/Valenciana 3,5 

Mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals 
Matemàtiques 3,5 

Anglés 2 

TICD 1 

ESPECÍFICA 
Matèria 1 - 

Mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals 
Matèria 2 - 

 

NOTA FINAL 

Serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dues parts de la proba, encara que la nota final sols podrà calcular-se quan la nota de 
cadascuna 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 REALITZACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS GRAU SUPERIOR 2022 

El dilluns 23 la crida als aspirants es realitzarà a les 14:45, per la qual cosa els aspirants deuran estar a eixa hora en la porta de l’aula assignada. 

Dilluns 23 de maig de 2022: part general.  Dimarts 24 de maig 2022: part específica. 

15:00 – 16:15 Llengua y literatura 1 h. 15 min.  16:00 – 17:15 Part específica: apartat B 1 1 h. 15 min. 

16:30 – 17:45 Anglés 1 h. 15 min.  17:30 – 18:45 Part específica: apartat B 1 1 h. 15 min. 

18:00 – 19:15 Matemàtiques 1 h. 15 min.  

 
19:30 – 20:15 Tractament de la informació 45 min.  

 

 

Enllaços a la web de la Conselleria. 

Normativa 
Orientacions Grau superior 
Exemplificacions – exàmens de convocatòries anteriors 

Informació de la guia Prop.  

 
 
 
 

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/normativa1
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-superior
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836

