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REQUISITS D’ACCÉS I CRITERIS DE PRIORITAT PER ASSIGNAR PLACES 

 

GRAU SUPERIOR 

▪ 60 % Places: Accés directe (Ordenats de major a menor qualificació) 

▪ Batxiller LOMQE, LOE, o LOGSE / COU (Tindran preferència per a 

l'admissió algunes modalitats de Batxiller i opcions de COU, que hagen 

aprovat en convocatòria ORDINÀRIA del curs actual o en qualsevol 

convocatòria de cursos anteriors, ordenats segons la nota mitjana) 

▪ 2n curs de qualsevol modalitat de Batxiller experimental 

▪ Mestre d’ensenyament primari 

CICLE SUPERIOR MODALITATS I OPCIONS AMB PRIORITATS EN L’ADMISSIÓ 

Educació Infantil 
Integració Social 
Promoció Igualtat Gènere 
Animació Sociocultural 

Batxiller LOMQE / LOE / LOGSE: BHCS 
Batxillers Experimentals: BHCS/ B Adm i Gestió/ B. Lingüístic 
Opcions de COU: C i D 

 

– Ja no és vàlida la titulació de Batxiller expedit després de cursar l'antic BUP, segons 

establia el punt 3 de la disposició tercera de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 

per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), per trobar-se derogada per la LOMLOE  

 
▪ 20 % Places: Accés directe (Ordenats de major a menor qualificació) 

▪ Tècnic (grau mitjà) - (Té preferència per a l'admissió, si és de la mateixa 

família professional que el cicle superior que se sol·licita i, tindran 

preferència qui haja aprovat en convocatòria ORDINÀRIA del curs actual o 

en qualsevol convocatòria de cursos anteriors, ordenats segons la nota 

mitjana). 

- No és vàlid el títol de Tècnic Auxiliar FP I de la Llei 14/1970, de 4 d'agost, conforme a la 

disposició addicional trenta-unena de la LOE. 

 

▪ 20% places: Accés amb prova i altres vies (Ordenats de major a menor 

qualificació) 

▪ Prova d'accés CFGS (19 anys complits. (Prioritat l’opció A) 

▪ Prova d'accés universitat per a majors de 25 anys 

▪ Grau Superior o Tècnic especialista FP II (Té preferència per a l'admissió, si 

és de la mateixa família professional que el cicle superior que se sol·licita) 

▪ Estudis universitaris 
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GRAU SUPERIOR 

 

Es tindrà en compte el següent: 

- Quan l’opció de la prova d'accés a cicles de grau superior superada NO corresponga 
amb la família professional o cicles que sol·licita, la persona sol·licitant serà exclosa del 
procediment d'admissió.  

També s’aplica a la prova d’accés universitat per a majors de 25 anys, que han d’estar 
adscrits a la mateixa BRANCA DE CONEIXEMENT que l'opció de prova que va superar. 
Quan el sol·licitant desitge accedir a altres cicles no adscrits a la Branca de coneixement 
corresponent a la seua opció de prova, se li assignarà la qualificació de “5”. 

 

CICLE SUPERIOR PROVA ACCÉS PROVA MAJORS 25 ANYS 

Educació Infantil 
Integració Social 

Opció A: Humanitats I 
Ciències Socials 
• Opció H: Humanitats 
(abans 2010) 

Ciències Socials i Jurídiques 

Promoció Igualtat Gènere 
Animació Sociocultural 
 

Opció A: Humanitats I 
Ciències Socials 
• Opció H: Humanitats 
(abans 2010) 

Ciències Socials i Jurídiques 
Arts i Humanitats 

 

✓ PER PERSONES AMB DIVERSITAT: 5% El departament d’orientació l’informarà dels 

resultats d’aprenentatge que és necessari aconseguir. 

 
✓ PER A ESPORTISTES D’ELIT: 5% 

 

EMPATS 

Els empats en la valoració de les sol·licituds es dirimiran per l'ordre alfabètic dels 

cognoms dels sol·licitants, començant per la lletra determinada en el sorteig. 

 


