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PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim 
Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional. 

 CONDICIONS D'ACCÉS 

Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu, 

podrà concórrer a les proves d'accés a grau mitjà si ha complit 17 anys d'edat o els compleix 

durant l'any 2020. 

 CALENDARI 

- Termini d'inscripció: des del 25 de maig fins al 29 de maig del 2020. 

*IMPORTANT: davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar 
desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, s’ha habilitat la 
possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres 
docents.  

- Realització de la prova: els dies 1 i 2 de juliol del 2020. 

* LLOC DE REALITZACIÓ: Les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà es realitzaran en 
tots els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau 
mitjà. Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d’anar proveïts del corresponent 
document identificatiu: DNI, targeta d’identitat d’estranger o visat d’estudis. 

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 

1. La sol·licitud d’inscripció.  

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

3. 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 aquests requisits, 
renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superada. 

4. Justificant d’haver pagat la taxa corresponent. 
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Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, 
en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic 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. Aquesta documentació es trova disponible en el següent 
enllaç: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario. 

*Impresos Associats: 

- SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

- DECLARACIÓ RESPONSABLE 

- ENLLAÇ RELACIONAT AMB EL PAGAMENT DE TAXES 

- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA 
PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

 ESTRUCTURA DE LA PROVA D'ACCÉS A GRAU MITJÀ 

La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà serà comuna per a totes les persones 

participants. La prova s’estructurarà en tres parts: 

Part lingüística: versarà sobre coneixements de llengua i literatura (castellana o valenciana) i 

llengua estrangera (anglés), i constarà de dos apartats:  

a) Llengua i literatura (castellana o valenciana) 

b) Llengua estrangera (anglés). 

Part social: constarà d’un únic apartat que versarà sobre coneixements de ciències socials, 

geografia i història. 

Part científica-matemàtica-tècnica: versarà sobre coneixements de matemàtiques, ciències 

naturals i tractament de la informació i competencia digital; i constarà de tres apartats: 

a) Matemàtiques, 

b) Ciències naturals, 

c) Tractament de la informació i competència digital. 

Els continguts d’aquesta prova estaran adaptats al que s’estableix en el currículum vigent de l’ESO en la Comunitat 

Valenciana i concretats 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 

d’aquestes en la Comunitat Valenciana. 

Veure exemples proves d'accés corresponents a convocatòries anteriors 

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario.
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18047_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones
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 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES PROVES 

Les comissions avaluadores qualificaran els exàmens puntuant cadascun de 0 a 10 punts. Per a 

calcular la nota de cadascuna de les parts, s’aplicaran els següents criteris: 

- La nota de la part lingüística serà la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes de 

llengua i literatura (castellana o valenciana) i de llengua estrangera (anglés), que tindran un 

pes de 8 i 2 respectivament. 

- La nota de la part social serà la corresponent a la qualificació obtinguda en ciències socials: 

geografia i història. 

- La nota de la part científica-matemàtica-tècnica serà la mitjana aritmètica ponderada amb 

dos decimals de les notes de matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i 

competència digital, que tindran un pes de 5, 3 i 2 respectivament. 

La NOTA FINAL serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les tres 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 SUPERADA. En tot cas la nota 

de cada part, apartat i/o la nota final mai podrà ser superior a 10 punts. 

 

 HORARI I DURACIÓ DE LES PROVES 
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 ANNEX 1 

 


