
CALENDARI
PROVA D'ACCÉS A CICLES 2023

                           
INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS del 20 al 31 de març

Lliurament de documentació justificativa d’exempció del 21 de març al 30 de juny

Llistes provisionals d'admesos del 26 al 28 d’abril

Reclamacions del 26 al 28 d’abril

Llistes definitives d'admesos 5 de maig

Realització prova d'accés grau mitjà 22 i 23 de maig

Data alternativa realització proves per causes justificades 29 de maig

Llistes provisionals de qualificacions 1 de juny

Reclamació llistes provisionals de qualificacions del 2 al 6 de juny 

Llistes definitives de qualificacions 8 de juny

Lliurament de certificats de la prova accés del 7 de juny al 3 de juliol

   



 PROVA D’ACCÉS A CF DE GRAU MITJÀ 2023

INSCRIPCIONS                  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909 

Del 20 al 31 de març de 2023

CALENDARI DE LA PROVA    http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario 
 
22 de maig
09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h) 
10.15-11.15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història (1 h) 
11.30-12.15 Part lingüística: Anglès (45 min) 

23 de maig
09.00-10.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h) 
10.15-11.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la natura (45 min) 
11.15-12.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min) 

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 

Les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles 
de grau mitjà. Per a realitzar les proves, els aspirants han d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger 
o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers). 

CONDICIONS PER PODER FER LA PROVA D’ACCÉS A CFGM 

No presentar els requisits acadèmics d’accés directe i tenir 17 anys com mínim o complir-los en el 2023. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
- Justificant d’haver pagat la taxa corresponent:  http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/
- Sol·licitud d’inscripció: Annex III: http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18047_BI.pdf
- Algun dels següents documents: Fotocòpia del DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, 
certificat d’empadronament en un municipi (si és menor de 18 anys), visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
- Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle
reuniren aquests requisits renunciarien a l'accés per prova: Annex V: http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf
- En cas de tenir exempcions: Annex VI i la documentació per a acreditar-les: http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf


COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN LES PROVES D’ACCÉS 

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, per correu electrònic, mitjançant un únic correu al
centre docent en el que desitja fer la prova, en el qual indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la 
persona sol·licitant, exemple: “Assumpte: PAC JOSEP PONS”. 
Els correus electrònics dels IES els podeu trobar en: http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/169803855/CentrosPruebasAcceso20 
20_GM El correu de l’IES Pedreguer és: 03015142.secretaria@edu.gva.es. 

ESTRUCTURA DE LA PROVA A CFGM 

Consta de 3 parts: 
- Part lingüística: Llengua i literatura (a triar entre Valencià i Castellà) i Anglès.
- Part social: Ciències Socials Geografia i Història.
- Part cientificomatemàticotècnica: Matemàtiques, Ciències Naturals, Tractament de la Informació i Competència Digital.

Podeu trobar models d’exàmens en: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones 

QUALIFICACIONS (cada prova puntua de 0 a 10) 
- Part lingüística: Mitjana ponderada amb dos decimals de les notes de Llengua i literatura (Castellana o Valenciana) i Anglès, que tindran 

un pes de 8 i 2 respectivament.
- Part Social: Qualificació obtinguda en Ciències Socials, Geografia i Història.
- Part Científica-matemàtica-tècnica: Mitjana aritmètica ponderada de Matemàtiques, Ciències Naturals i TICD, amb un pes de 5, 3 i 2 

respectivament.
Nota Final: Mitjana aritmètica amb dos decimals de les tres parts (només podrà calcular-se quan cada una de les tres parts siguen iguals o superiors
a 4). La prova es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5. 

EXEMPCIONS 
De la part lingüística o d’algun apartat (Castellà/Valencià i/o anglés) 
- Hagen superat tota la part lingüística o l’apartat de llengua en convocatòries anteriors.
- Hagen superat l’àmbit de comunicació del cicle 2, nivell 2 de FPA.
- Hagen superat el mòdul lingüísticosocial del primer nivell d'un PQPI.
- Hagen superat Castellà de 4t d’ESO.
- Hagen superat Valencià de 4t d’ESO.
- Hagen superat Anglès de 4t d’ESO.
- Hagen superat l’àmbit lingüístic i social d'un Prog. de Diversificació Curricular. 
- Hagen superat el mòdul de Comunicació i Societat II d'un cicle de FPB.
De la part social : (Ciències Socials)
- Hagen superat tota la prova o la part social en convocatòries anteriors. - Hagen superat l’àmbit de ciències socials del cicle 2, nivell II de FPA.
- Hagen superat el mòdul lingüísticosocial del primer nivell d'un PQPI.
- Hagen superat Ciències Socials, Geografia i Història de 4t d’ESO.



- Hagen superat l'àmbit lingüístic i social d'un PDC.
- Hagen superat els mòduls de Comunicació i Societat I i II d'un cicle de FPB.
De la part Científica-matemàtica-tècnica o d’algun apartat (Mate., CC Natura, TIC): 
- Hagen superat tota la prova, aquesta part, o l'apartat que sol·liciten en convocatòries anteriors.
- Hagen superat l’àmbit científicotecnològic del cicle 2, nivell 2 de FPA.
- Hagen superat el mòdul Cientificomatemàtic de primer nivell en un PQPI.
- Hagen superat Biologia-Geologia o Física i Química de 4t d’ESO..
- Hagen superat Matemàtiques de 4t d’ESO.
- Hagen superat Informàtica o Tecnologies de la informació i la comunicació de 4t d’ESO.
- Hagen superat l’àmbit científic i pràctic d'un PDC.
- Hagen superat els mòduls professionals de Ciències Aplicades I i II d'una FPB.
- Els que estiguen en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.
- Les persones que tinguen una experiència laboral d’almenys 1 any a jornada completa.
- Certificat d’haver superat 2 mòduls relacionats amb la unitat de competència d’un títol de grau mitjà.

Encara que es demane l’exempció d’una part de la prova, l’alumne es pot presentar als exàmens. La nota de cada part serà la major entre les dos 
que pogueren correspondre-li.

ALTRES DATES A TENIR EN COMPTE 

- Publicació llistes que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril
- Publicació llistes provisionals d’admesos: del 26 al 28 d’abril 
- Reclamació llistes provisionals d’admesos i exclosos: del 26 al 28 d’abril
- Termini entrega documentació justificativa: Del 21 de març al 30 de juny.
- Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 5 de maig.
- Publicació llistes provisionals de qualificacions a la prova d’accés: 1 de juny.
- Reclamació de les llistes provisionals de qualificacions de la prova d’accés: Del 2 al 6 de juny.
- Publicació llistes definitives de qualificacions: 8 de juny.
- Lliurament de certificats: del 7 de juny al 3 de juliol.                           


