
PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 2020-2021
                                                        
                            Resolució 23 de desembre de 2020 (DOCV 11/01/2021)

REQUISITS D’ACCÉS

 Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021.

 La superació de las proves permetrà l’accés als cicles formatius a les persones que

no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe. Per a aquests alumnes, els

centres reservaran un 20% de les places vacants.

 Estar en possessió del certificat de superació de la prova d’accés NO implica l’ad-

missió automàtica per a cursar les ensenyances corresponents.

LLOC DE CELEBRACIÓ

 Es realitzaran en tots els centres   docents públics de la Comunitat Valenciana que
imparteixen cicles de grau superior, en règim de concert en el cas dels centres
privats.

Llistat de centres de la Província de Castelló on es realitzaran les proves amb el
seu correu electrònic:
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ESTRUCTURA 

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior constarà de dues parts: 

a) Part comuna, que constarà de quatre apartats: 

a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana), en el qual les per- sones aspirants
optaran per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de Llengua i literatura: el de
castellà  o  el  de  valencià,  a2)  Llengua  estrangera  (anglès),  a3)  Matemàtiques,  a4)
Tractament de la informació i competència digital.

 b) Part específica, que constarà de dos apartats, b1 i b2, i inclourà continguts de
determinats coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l’opció a la
qual estiga adscrit el cicle formatiu.
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Opcions en què s’agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en les quals es 
basa ran i les famílies professionals a les quals donen accés:
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QUALIFICACIONS 

 Els exàmens puntuen  de  de 0 a 10 punts.
 Per a calcular la nota de cada una de les parts, s’aplicaran els següents criteris:

a) Part comuna. Els exàmens corresponents a Llengua i literatura (castellana o
valenciana),  Matemàtiques,  Llengua  estrangera  (anglès)  i  Tractament  de  la
informació i competència digital es qualificaran de 0 a 10 punts. 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  (anglès)  i  Tractament  de  la  informació  i  competència  digital  que
tindran un pes de 3.5, 3.5, 2 i 1 respectivament. 

b) Part específica. Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues
optatives de l’opció que hagen triat. 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. 
No obstant l’anterior, les qualificacions inferiors a 5 d’algun dels apartats de la
prova,  no  podran  considerar-se  com  a  apartat  superat  en  convocatòries
posteriors. Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà supe-
rada. En tot cas la nota de cada part,  apartat i/o la nota final mai podrà ser
superior a 10 punts.

EXEMPCIONS

Article 7 d’aquest document:

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/05/24/pdf/2016_3675.pdf

CALENDARI 

INSCRIPCIÓ: del 22 de març  fins  el 31 de març de 2021 ambos inclosos.

Amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres

docents, s’ha habilitat la possibilitat de remetre les sol·licituds per correu electrònic

a la secretaria del centre on vols fer la prova.

Correu electrònic dels Centres per a la prova d'Accés de Castelló de la Plana: 

IES EL CAMINÀS 12004217.secret@gva.es

IES FRANCESC RIBALTA 12001228.secret@gva.es
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 IES MATILDE SALVADOR 12005261.secret@gva.es

 IES POLITÈCNIC 12001307.secret@gva.es

 IES VICENT CASTELL I DOMÉNECH 12004205.secret@gva.es

 GRAU DE CASTELLÓ CIPFP COSTA DE AZAHAR 12001241.secret@gva.es
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HORARI DE LES PROVES

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada per la 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 secretaria dels centres docents especificats anteriorment  (al  centre on vulgues fer la
prova).

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.
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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 DOCUMENTACIÓ es troba disponible en l’enllaç següent: 

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

ENLLAÇOS INTERESSANTS

PROVES  D'ACCÉS  A  CICLES  FORMATIUS  (CALENDARI  D´INSCRIPCIÓ,
ESTRUCTURA DE LA PROVA, EXEMPLES D´EXÀMENS…): 

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

DOSSIERS CICLES FORMATIUS 
 http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional 
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1

OFERTA CICLES FORMATIUS GVA
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1
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