
PROVA D’ACCÉS CICLES FORMATIUS
RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2022, 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.

Calendari Proves d'Accés 2022

INSCRIPCIÓ (del 21 al 30 de març de 2022): 

 SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

 SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau supe-
rior.

 Publicació llistats d'alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d'abril de 
2022

 Publicació llistats provisionals d'admesos: 27 d'abril de 2022

 Publicació llistats definitius d'admesos i exclosos: 5 de maig de 2022

 PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 23 i 24 de maig de 2022

 Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 30 de maig 
de 2022

 Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 
21 de març al 30 de juny de 2022, tots dos inclusivament.

 Publicació llistats definitivus qualificacions prova grau mitjà i superior: fin a l'1 de juliol 
de 2022

 Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 3 de juny al 4 de juliol de 
2022



*La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19,  i amb la 

finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents,  ha habilitat la possibilitat 

de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària  dels centres docents especificats en

 l'apartat sisé d'aquesta resolució.
 

 

Es pot consultar el correu electrónic dels centres: 

 Grau Mitjà  

 Grau Superior  

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909
https://ceice.gva.es/documents/161863064/172856521/GS_2122.pdf
https://ceice.gva.es/documents/161863064/172856521/GM_2122.pdf
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836


ORIENTACIONS

 PROVA D'ACCÈS GRAU MITJÀ https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909

Aquesta prova serà comuna a tots els cicles formatius de grau mitjà i s'estructurarà en tres parts:

 1. Part Lingüística: Constarà de dos apartats:
a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar)
a2) Anglés. Model d'examen

La nota de la part lingüística serà la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes de llengua
i literatura (castellana o valenciana) i de llengua estrangera (anglés), que tindran un pes de 8 i 2 
respectivament.

 2. Part Social: Ciències Socials, Geografia i Història

http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743797/Modelo_ingles_GM.pdf/4335b613-a5ca-4bbc-80e1-3165e103c405
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909


La nota de la part social serà la corresponent a la qualificació obtinguda en ciències socials: 
geografia i història.

 3. Part científica-matemàtica-tècnica: Constarà de tres apartats:
b1) Matemàtiques
b2) Ciències Naturals
b3) Tractament de la informació i competència digital. Model d'examen

La nota de la part científica-matemàtica-tècnica serà la mitjana aritmètica ponderada amb dos 
decimals de les notes de matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i 
competència digital, que tindran un pes de 5, 3 i 2 respectivament.

La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les tres parts de la prova, si bé la 
nota final només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova siga igual 
o superior a 4.

 PROVA D'ACCÈS GRAU SUPERIOR https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836

Constarà de dos parts: Part comuna i Part específica.

 Part comuna, igual en tots els Cicles Formatius de Grau Superior. Constarà de quatre apartats:

A1) Llengua i literatura (Castellano o Valencià, a triar)

A2) Llengua Extrangera (Anglés)

A3) Matemàtiques

A4) Tractament de la informació i competència digital Model d'examen

La nota de la part comuna serà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de 
llengua i literatura (castellana o valenciana), matemàtiques, llengua estrangera (anglés) i tractament
de la informació i competència digital, que tindran un pes de 3,5, 3,5, 2 i 1 respectivament.

 Part Específica: Presentarà tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir i en cada una 
d'elles el candidat triarà dos de les tres matèries que la formen:

Part específica. Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues optatives de 
l’opció que hagen triat.

Opció A. Humanitats i Ciències Socials

 Triar dues d'aquestes matèries: Història, Economia i Geografia.

 Per a l'accés a les famílies professionals d'Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; 
Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Opció B. Tecnologia

 Triar dues d'aquestes matèries: Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química.

 Per a l'accés a les famílies professionals d'Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i 
Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; 

http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743799/Modelo_TICD_GS.pdf/381072db-7ddc-4283-a682-9983df1e77ed
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836
http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743797/Modelo_TICD_GM.pdf/7a80883c-8c21-483b-9d95-98565b033271


Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble
i Suro; Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola); Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i 
Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.

Opció C. Ciències

 Triar dues d'aquestes matèries: Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química.

 Per a l'accés a les famílies professionals d'Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge 
Personal; Indústries Alimentàries; Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola); 
Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.

La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dues parts de la prova, si bé la nota final 
només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova siga igual o superior a 4.

EXEMPLES D'EXÀMENS     D'ACCÈS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR  

http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

Indicacions per a la correcció CFGM  https://fp.cavanilles.com/mod/folder/view.php?id=35263

Indicacions per a la correcció CFGS  https://fp.cavanilles.com/mod/folder/view.php?id=35262

 

https://fp.cavanilles.com/mod/folder/view.php?id=35262
https://fp.cavanilles.com/mod/folder/view.php?id=35263
http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/ejemplificaciones
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