
INFORMACIÓ:  
PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

 
 
Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la 
possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les 
Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb 
aprofitament aquests ensenyaments. 
 
PER A GRAU MITJÀ, es pot presentar a les proves l’alumnat que no tinga el graduat en ESO i que 
tinga 17 anys o els complisca en 2021. 
 
 

Calendari Proves d'Accés 2021: 
 

 INSCRIPCIÓ (del 22 al 31 de març de 2021): sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés 
a cicles formatius de grau mitjà. 

 Publicació llistats d'alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 28 d'abril de 2021 

 Publicació llistats provisionals d'admesos: 28 d'abril de 2021 

 Publicació llistats definitius d'admesos i exclosos: 6 de maig de 2021 

 PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 24 i 25 de maig de 2021 

 Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 31 de maig de 2021 
 Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 22 de març 

al 2 de juny de 2021, tots dos inclusivament. 

 Publicació llistats definitivus qualificacions prova grau mitjà i superior: 4 de juny de 2021 

 Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 4 a l'11 de juny de 2021 
 
 

Presentació de sol·licituds: 
 
Model de sol·licitud disponible en http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_58.pdf 
pàgines 15-16 i en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909 (enllaç pendent de 
ser actualitzat per l’administració) 
 
Es presenta per correu electrònic al centre examinador. Juntament amb la sol·licitud, les persones 
aspirants o el representant legal hauran de presentar: 

 En el cas de ser menor de 18 anys algun dels documents següents:  DNI, targeta d’identitat 
d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat 
d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger. 

 En el cas de ser major de 18 anys algun dels documents següents:  DNI, targeta d’identitat 
d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o 
targeta d’estudiant estranger. 

 Declaració responsable que no es compleixen els requisits d’accés directe per altres quotes, 
i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle compliren els requisits, renunciarien 
a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superat. 

 Justificant d’haver pagat la taxa corresponent:  
      https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909 

 Si escau, la documentació justificativa si procedeix exempcions. 
 
 
Tota la documentació ha de ser enviada signada degudament (a mà o electrònicament) i, en format 
electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual es desitja fer la prova, en 
l’assumpte del qual s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona 
sol·licitant. Aquesta informació es pot consultar en: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-
profesional/presentacion-y-calendario 
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Lloc de realització de les proves: 
 
Les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà es faran en tots els centres docents públics de 
la Comunitat Valenciana que imparteixen  cicles de grau mitjà. 
 
Per a realitzar les proves, les persones aspirants hauran d’anar proveïts del document identificatiu 
corresponent: DNI, targeta d’identitat d’estranger o visat d’estudis (règim especial d’estudiants 
estrangers). 
 
 
 
 

Continguts i estructura de la prova: 
 
Continguts de la ESO. 
 
Els continguts de referència dels dos apartats figuren en la Resolució de 2 de novembre de 2015, 
de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es 
modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de 
grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat 
Valenciana (DOGV 18.11.2015). 
 
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 
 
2. Part social: versarà sobre coneixements de 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 

 
 
 
 

Orientacions per a Grau Mitjà: 
 
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-medio 
 
 
 
 

Exemples de les proves: 
 
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743797/2015_9263.pdf/31d01c7b-eb5f-4c80-a634-4e2fd78e816f
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-medio
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones


Horaris de les proves: 

 

 
 
 
 
 
 

MÉS INFO: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_58.pdf 
 
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario 
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