
RESUM DE LES INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ
A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU

MITJÀ I GRAU SUPERIOR

ÉS MOLT IMPORTANT QUE LLIGES DETINGUDAMENT LES INSTRUCCIONS
QUE TROBARÀS L’ENLLAÇ “PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS” QUE
TROBARÀS A LA WEB DE L’INSTITUT

portal.edu.gva.es/joanfuster 

La documentació que necessites aportar és la següent:

1 – DOCUMENT D’IDENTITAT

Fotocòpia del document d’identitat (DNI, NIE, etc..). Llegeix les instruccions detingudament per saber quin document 
d’identitat has d’aportar en cas que no tingues DNI.

2 – SOL·LICITUD

1 – Descarrega l’imprés de sol·licitud segons el cicle al que vulgues accedir (mitjà o superior). A les instruccions tens 
els enllaços corresponents.

2 – Emplena la sol·licitud (s’emplena amb l’ordinador)

3 – Imprimeix la sol·licitud emplenada i signa-la

3 – IMPRÉS DE TAXA

1 – Fes clic sobre l’enllaç “Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes” que apareix a les instruccions per poder 
emplenar i descarregar l’imprés de la taxa.

2 – On posa ÒRGAN GESTOR selecciona “INSTITUTS DE VALÈNCIA”

3 – De totes les opcions que apareixen tria:

Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà o
Prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior

segons els cicles als que vulgues accedir.



4 – Polsa “Continua” i tria si formes part de família nombrosa / monoparental o tens alguna discapacitat. Si estàs en 
algun d’aquests casos hauràs de portar a més a més la fotocopia del document justificatiu. Si no estàs en cap dels casos 
anteriors tria “Ordinària”.

5 – Emplena el document, polsa el botó “Acceptar”. Assegura’t que en pantalla apareix un document amb les teues 
dades i un codi de barres. Imprimeix el document.

6 – Porta el document a una entitat bancària col·laboradora (s’especifiquen al document) i fes el pagament. L’entitat 
segellarà una còpia o et donarà un paper justificant si fas el pagament pel caixer automàtic.

4 – DOCUMENT JUSTIFICATIU DE FAMÍLIA NOMBROSA / MONOPARENTAL O DISCAPACITAT

Si estàs en un d’aquests casos que impliquen una reducció de la taxa, has d’aportar una fotocòpia del document que 
acredite aquesta situació. Si has triat “Ordinària” al pas anterior no has d’aportar cap document en aquest pas.

5 – IMPRÉS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

És un document pel qual declares que no reuneixes els requisits per accedir directament als cicles i que si en el moment 
que et matricules sí que els reunires, renunciaries a accedir mitjançant la Prova d’accés a Cicles Formatius.

L’has de descarregar de la pàgina de les instruccions, emplenar-lo, imprimir-lo i signar-lo.

6 – DOCUMENT D’EXEMPCIONS

Si tens dret a alguna exempció (llegeix detingudament el document d’exempcions fent click a l’enllaç “PRESENTACIÓ
DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS
CICLES FORMATIUS”) has d’emplenar aquest formulari, signar-lo, imprimir-lo i acompanyar-lo de les fotocòpies dels
certificats corresponents a les exempcions que sol·licites. Si no tens dret a cap exempció no has de presentar res en
aquest pas.

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

Tens dues opcions  per fer-nos arribar la documentació:

1ª – Pots fer-nos arribar còmodament aquesta documentació signada escanejada o fotografiada per correu electrònic. A 
l’assumpte has de posar “PAC” seguit del teu nom i cognoms. L’adreça on ho has d’enviar és:

46021617.secretaria@edu.gva.es

2ª – O també pots  portar-nos els documents presencialment a la Secretaria del centre. 

mailto:46021617.secretaria@edu.gva.es

