
PASSOS A SEGUIR PER A INSCRIURE'T EN LES PROVES 
D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR:

1.- Visita la següent pàgina web. Es tracta de l'espai de la Conselleria d'Educació, Cultura 
i Esport on trobaràs els documents que has d'emplenar.
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

2.- Una vegada ací:

Clica en SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de 
grau mitjà, o superior, segons siga procedent.

3.- Després de clicar arribaràs a la pàgina del procediment pròpiament dit.



4.- En la pàgina del procediment, clica en impresos associats.Arribaràs a la següent 
pàgina: 

5.- En la pàgina d'Impresos associats, has de descarregar-te l'Annex III (Sol·licitud 
d'inscripció en proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà) i l'Annex V (Declaració 
responsable). Per al superior és l'Annex IV.
Amb la pròpia inscripció, pots presentar la documentació justificativa de les possibles 
exempcions. En tal cas només has d'indicar-ho en l'Annex III i acompanyar la 
documentació justificativa de l'esmentada exempció.
Si no la tens encara perquè depén dels resultats acadèmics del present curs, tens l'opció 
de presentar-la fins al 8 de juliol juntament amb l'Annex VI. Ho has de fer de la mateixa 
forma que al final d'aquesta guia s'indica com procedir a l'enviament de la sol·licitud.

Emplena els Annex III (Annex IV en cas d'accés a grau superior) i Annex V i, guarda't 
l'Annex VI per si més endavant presentaràs sol·licitud d'exempció.

Una vegada els hages emplenats, guarda'ls en el teu ordinador, en una carpeta o lloc on 
els tingues localitzats. És molt important que els graves, els salves o els guardes, com 
vulgues cridar-ho i que siguen els gravats, salvats o guardats els que envies com 
s'indicarà més endavant.

Ja quasi ho tenim. Només ens falta abonar les taxes administratives del procediment.

6.- En la pàgina del procediment, has de buscar l'enllaç a les taxes administratives. És 
aquest: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/


És la quarta de les opcions.

A continuació, has de triar pagament ordinari o família nombrosa.

Ara toca emplenar el document pdf que se't genera. Quan ho tingues tot emplenat (abans 
no), prem el botó Acceptar que hi ha al principi del docuement(com un botó molt gran) 
amb el que ja se't generarà el pdf definitiu. A este pdf li faltarà el pagament que pots fer-lo,
bé en una oficina bancària, bé mitjançant targeta de crèdit. Si ho fas en l'oficina bancària 
qui t'atenga imprimirà la certificació del pagament en el propi pdf i hauràs d'escanejar-lo 
per a adjuntar-lo a la resta de la documentació.
Si fas el pagament amb targeta de crèdit, et generarà un justificant del pagament que has 
d'entregar també juntament amb el pdf que se t'ha generat.

Finalment, has de remetre tots els documents a l'adreça: 03003966.secret@gva.es



Són els següents documents:
Annex III (sol·licitud pròpiament dita).
Annex V (declaració jurada).
Document 046 validat pel banc si has pagat en finestreta o document 046 més el 
justificant del pagament si ho has fet mitjançant targeta.

Recorda que has de remetre tot al correu 03003966.secret@gva.es entre el 25 i el 29 de 
maig de 2020. 
En l'assumpte del correu has d'escriure clarament el següent: PAC, COGNOMS I NOM. 

Maig de 2020. Secretaria i Orientació de l'IES Canónigo Manchón. 


