
 

 

 

PROVES LLIURES 2022-2023 

Normativa de referència:  

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/25/pdf/2023_644.pdf 

SÓLO SE ADMITIRÁN MATRÍCULAS DE FORMA 

PRESENCIAL EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO 

 

CICLES FORMATIUS QUE PODEM EXAMINAR A AQUEST CENTRE:  

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ LOGSE 

CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 

 

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ LOE 

CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 

 

CALENDARI:  

• Inscripció: del 30 de gener al 10 de febrer, tots dos inclosos, en el centre 
examinador. 

• Publicació relació provisional de persones admeses i excloses: 17 de febrer 2023 
o Reclamacions a les relacions provisionals: del 20 al 21 de febrer 

• Publicació relació definitiva de persones admeses i excloses: 27 de febrer 
o Reclamacions a les relacions definitives: recurs alçada davant la direcció 

territorial de la província, en el termini d'un mes 
• Sol·licitud d'anul·lació de matrícula: fins al 29 de març 
• Publicació de les orientacions a l'alumnat per part del Centre Examinador: fins al 7 

de març 
• Realització proves: entre el 18 i el 28 d'abril 

o Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la 
publicació dels resultats 

 

REQUISITS MATRÍCULA:  

1. L’alumnat pot matricular-se dels mòduls que desitje, a excepció del mòdul d’FCT, el qual 

només pot sol·licitar-se l’exempció , sempre que siga total.  

2. Per a participar en les proves d’obtenció dels títols, és necessari tindre, almenys, 18 anys 

per als cicles mitjans, i 20 anys per als superiors, o 19 anys per a qui estiga en possessió 

d’un títol de tècnic o tècnica.  

3. Grau mitjà:  

Posseir alguna de les titulacions o formacions següents:  

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/25/pdf/2023_644.pdf


 

 

- Títol de Graduat o Graduada en ESO, o un nivell acadèmic superior. 

- Títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària 

- Títol de Batxillerat Superior. 

- Títol de tècnic o tècnica auxiliar 

- Títol de tècnic o tècnica 

- Títol Professional Bàsic 

- Haver superat els dos primers cursos del Batxillerat Unificat i Polivalent amb un màxim, en 

conjunt, de dues matèries pendents.  

- Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments 

mitjans. 

- Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Ap`licades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 

1963, o el segon de comunes experimental.  

- Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels 

anteriors.  

- Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà en centres 

públics o privats autoritzats per l’Administració educativa.  

- Haver superat els mòduls obligatoris d’un PQPI.  

- Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.  

- Reunir  algun dels requisits establits per a l’accés als cicles formatius de grau superior.  

 

 

4. Durant el curs acadèmic 22-23, l’alumnat no podrà estar matriculat en el mateix mòdul 

professional en les proves lliures i a l’hora en modalitat d’ensenyament presencial, 

semipresencial o a distància. 

5. Els alumnes matriculars en l’actual curs acadèmic 22-23 en presencial, semipresencial o 

en distància en Centres de la Comutat Valenciana i que abans de la conclusió del termini 

de matriculació en les proves, hagen esgotat en algun mòdul el nombre de 

convocatòries establit en la normativa vigent per a la seua superació, podran matricular-

se d’aquests mòduls professionals en les proves convocaes en aquesta resolució. Així 

mateix, l’alumnat que haja anul·lat la matrícula, podrà matricular-se en les proves 

lliures.  

6. No podrà sol·licitar-se convalidació de mòduls professionals. 

7. Les persones candidates que posseïsquen alguna diversitat funcional que els impedisca 

realitzar les proves amb els mitjans ordinaris, ho manifestaran en el moment de la 

inscripció i adjuntaran a la sol·licitud la documentació que ho certifique.  

 

 

 

DOCUMENTACIÓ:  (ORIGINALS I FOTOCÒPIES, O FOTOCÒPIES  COMPULSADES)  

- Sol·licitud d’inscripció  

- NIA de l’alumne 

- DNI, o targeta d’identitat d’estranger, visat d’estudis o passaport amb fotocòpia del 

document original per a ser compulsada.  

- Certificat acadèmic oficial que acredite que reuneix el requisit  



 

 

- Declaració responsable de no estar matriculat durant el curs 2022-2023 en els 

ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament , en les proves convocades per 

aquesta o qualsevol altra administració educativa que tenen com objecte l’obtenció 

del mateix títol.  

- Justificant (IMPRÉS) del pagament de la taxa corresponent. (NO S’ADMET PAGAMENT 

EN EL MATEIX CENTRE). 

 

TAXA:  

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS 

Instància: 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18254_BI.pdf 

Certificat acreditatiu de competència professional 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18374_BI.pdf 

Declaració responsable 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18902_BI.pdf 

 

Més informació en: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2567 

 

 

La publicació d’aquest resum pretén ajudar als interessats, però no els eximeig de la seua 

obligació de conéixer la normativa reguladora de manera íntegra. 
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