
INSTRUCCIONS PROVES D’ACCÉS GRAU MITJÀ – GRAU SUPERIOR

CONDICIONS D’ACCÉS

Totes  les  persones  que  no  reunisquen  els  requisits  acadèmics  d'accés
directe a un cicle formatiu, podran concórrer a les proves d'accés sempre
que complisca les següents condicions:
–  Proves de grau mitjà: tindre  17 anys d'edat o complir-los durant l'any
2022.
–  Proves  de  grau  superior: tindre  19  anys d'edat  o  complir-los
durant l'any 2022.

IMPORTANT: Estar  en  possessió  del  certificat  de  superació  de  la  prova  d'accés  no  implica  l'admissió
automàtica dels candidats per a cursar els ensenyaments corresponents. Els aspirants que superen la prova
d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle
formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els
terminis establits. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
PER A MATRICULAR-SE

 Dos  IMPRESOS  DE  SOL-LICITUD  de  matrícula  d’accés  a  GRA  U  
M  ITJÀ   o GRAU SUPERIOR

 Fotocòpia  del DNI,  NIE,  Targeta  d’identitat  d’estranger,  Visat
d’estudis o Targeta d’estudiant d’estranger. (sense retallar) 
Els  sol-licitants  menors  de  18  anys  tambié  podran  presentar
certificat d’empadronament en un municipi.

 DECLARACIÓ RESPONSABLE   que no es reuneixen els requisits per
q l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà o gtrau superior.

 Justificant d’haver pagat les TAXES correspondientes, (Triar prova
d’accés a Cicles formatius de Grau Mitjà o Grau Superior. 
Els alumnes PREFERIBLEMENT han de sol-licitar els impresos de
pagament en secretaria i pagar en el banc abans de matricular-se)

Tota la documentació es podrà presentar directament en la SECRETARIA
del  centre  o  podrà  ser  enviada  degudament  signada  (a  mà  o
electrònicament)  i,  en  format  electrònic,  mitjançant  un  únic  correo
electrònic  remitit  a  46007748.secre  taria  @  edu.  gva.es  ,  en  el  que
indicaran  en  l’ASSUMPTE  d’aquest  les  sigles  PAC  seguides  del  nom  i
cognoms de la persona sol-licitant.

IMPORT DE LA TAXA

 La TA  X  A   ordinaria te un importe de 6,54€ per a Grau Mitjà i 9,82€
per a Grau Superior.

 En  cas  d’aplicar  algun  descompte  en  la  taxa,  será  necessari
justificar  documentalment  mitjançant  el  corresponent  carnet
acreditatiu la  condició  de  Familia  Nombros/Monoparental
General,  Familia  Nombrosa/Monoparental  Especial  o  de
reconeixement de discapacitat igual o superior al 33%.

IMPRESSOS
 SOL-LICITUD d’accés a GRA  U   M  ITJÀ   
 SOL-LICITUD d’accés a GRAU SUPERIOR
 DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 TASA   
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EXEMPCIÓ

Qui pot sol-licitar exempció?
Pot sol-licitar exempció qui complisca els requisits indicats en
l’artícle 14, punts 1, 2, 3 i 4 de la Resolució de 28 de gener de
2022 (DOCV de 04/02/2022 )

Quan cal sol-licitar l’exempció? 
Hi ha que realitzar la SOL-lICITUD D’EXEMPCIÓ en el moment
de realitzar la matrícula. Del 21 al 30 de  març

Quina documentació cla presentar junt a la 

sol-licitud?

Junt a la SOL-LICITUD D?EXEMPCIÓ hi ha que presentar la
documentació justificativa que corresponga dins del següent
termini: Del 21 de març al 30 de juny

Si la sol-licitud de exempció es per EXPERIèNCIA LABORAL es
remetrà EN TOT CAS, en el termini de matrícula: Del 21 al 30
de març

En auqat cas hi ha que adjuntar a la sol-licitud d’exempció la
documentació especificada en l’artícle 14.3 b) de la Resolució
de 28 de gener de 2022 (DOCV de 04/02/2022 )

En  qualsevol  cas,  la  sol-licitud  de  exempció  es podrà
presentar directament en la SECRETARIA del centre o podrá
ser enviada degudament signada (a ma o electrònicament) i,
en format  electrònic,  mitjançant  un únic  correu electrònic
remitit  a  46007748.secre  taria  @  edu.  gva.es  ,  en  el  quual
indicaran en l’ASSUMPTE d’aquest les sigles PAC seguides del
nom i cognoms de la persona sol-licitant.

A tindre en compte en cas de sol-licitar 
exempció

Les  persones  que  sol-liciten  l’exempció  d’alguna  de  les
MATÈRIES podran  presentar-se  si  ho  desitgen  l’examen
d’aquesta matèria. La nota de la MATÈRIA serà la major entre
les dos que pogueren correspondre-li, la nota de l’exempció
o la nota de l’examen.

Les persones que sol-liciten l’exempció d’alguna PART podran
presentar-se  si  ho desitgen per  a intentar  millorar  la  nota
d’aquesta  part.  En  aquest  cas,  s’hauran  de  presentar
obligatòriament a  l’examen  de  TOTES  LES  MATÈRIES que
componen aquesta part. Si no es presenten a alguna de les
matèrias que componen la part, la nota serà de “0” per a
eixa matèria.

La nota de la  PART serà la major entre les dos que puguen
correspondre  (la  nova  nota  calculada  a  partir  de  les
qualificacions obtingudes en cada una de les matèries o la
nota de l’exempció).
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HORARI DE REALITZACIÓ DE LES 
PROVES

Per a realitzar la prova, els aspirants 
hauràn d’anar proveits del DNI o NIE

GRAU MITJÀ

23 de MAIG de 2022 

 9:00       Part lingüística: Llengua i Literatura (Castellana o 
Valenciana   (1 hora)

 10:15     Part social: Ciències Sociales, Geografia i Història     (1 
hora)

 11:30      Part lingüistica: Anglés   ( 45 min)

24 de MA(IG de 2022 

 9:00       Part cientifico-matemàtica:-tècnica: Matemàtiques    (1
hora)

 10:15      Part cientifico-matemàtica-tècnica: Ciències de la 
Natura    (45 min) 

 11:15      Part cientifico-matemàtica-tècnica: Tractament de la 
Informació i Competència Digital    (45 min)

HORARI DE REALITZACIÓ DE LES 
PROVES

Per a realitzar la prova, els aspirants 
hauràn d’anar proveits del DNI o NIE

GRAU SUPERIOR

23 de MAIG de 2022 

 15:00  Part  general: Llengua i Literatura (Castellana o 
Valenciana   (1h 15 min)

 16:30   Part general: Llengua estrangera: Anglés (1h 15 min)
 18:00   Part general: Matemàtiques  ( 1h 15 min)
 19:30   Part general: Tractament de la Informació i Competència

Digital (45 min)

24 de MAIG de 2022  

 16:00    Part específica: Opció B 
(1h 15 min apartat B1 y 1h 15 min apartat B2)
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CALENDARI
CALENDARIO

Des del
Desde el

Fins el
Hasta el

Inscripció
Inscripción

21 de març
21 de marzo

30 de març
30 de marzo

*Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d'Educació
de la Direcció Territorial del llistat de persones aspirants matriculades que
per problemes d'espai haurien de realitzar les proves en un altre centre
*Comunicación de los centros examinadores a la Inspección Territorial de
Educación de la Dirección Territorial del listado de aspirantes matriculados
admitidos que por problemas de espacio deberían realizar las pruebas en
otro centro

22 d’abril
22 de abril

Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre
Publicación listados alumnos que deben realizar la prueba en otro centro

27 d’abril
27 de abril

Publicació llistes provisionals de persones admeses
Publicación listas provisionales de personas admitidas

27 d’abril
27 de abril

Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses
Reclamación listas provisionales de personas admitidas y excluidas.

27 d’abril
27 de abril

29 d’abril
29 de abril

Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses
Publicación listas definitivas de personas admitidas y excluidas

5 de maig
5 de mayo

Realització prova d’accés grau mitjà i grau superior
Realización prueba de acceso grado medio y grado superior

23 i 24 de maig
23 y 24 de mayo

Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior
Publicación listas provisionales calificaciones prueba grado medio y grado
superior

30 de maig
30 de mayo

Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior
Reclamación listas provisionales calificaciones prueba grado medio y grado
superior

31 de maig
31 de mayo

1 de juny
1 de junio

Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà i  prova grau
superior
Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado medio y grado
superior

21 de març
21 de marzo 

30 de junio
30 de juny

Publicació llistes definitives de qualificacions
Publicación listas definitivas calificaciones

3 de juny
3 de junio

1 de juliol
1 de julio

Entrega de certificats prova grau mitjà i superior
Entrega de certificados prueba grado medio y superior

3 de juny
3 de junio

4 de juliol
4 de juliol

ENLLAÇ • A la convocatoria del procediment

• Al detall del procediment de GRAU MITJÀ
• Al detall del procediment de GRAU SUPERIOR
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