
INSCRIPCIONS

DATA 

I  

HORARI

DE LA

PROVA

 1 de juliol de 2020:   Part general:      

 2 de juliol de 2020:        

� Llengua i literatura (castellana o valenciana)             15:00 h  (1 hora i 15 minuts)
� Llengua estrangera (Anglés)          16:30 h (1 hora i 15 minuts)
� Matemàtiques          18:00 h  (1 hora i 15 minuts)
� Tractament de la Informació i la Competència Digital (TICD)      19:30 h (45 minuts)

 � Apartat b1          16:00 h  (1 hora i 15 minuts)
� Apartat b2         17:30 h  (1 hora i 15 minuts)

- Justificant de pagament taxes 
               http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS
- Sol•licitud  d’inscripció: Annex IV 
- Algun dels següents documents: Fotocòpia del DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la
comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger (cal portar
també l’original). 
- Declaració responsable que no es reunixen 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 encara que la tingueren superada. Annex V
 ATENCIÓ: Els que tinguen el títol de Tècnic/a de FP i es presenten a la prova, aquesta tindrà
únicament valor a efectes d’admissió i NO PRESENTARAN  aquesta declaració.
- En cas de tenir exempcions: Annex VII  

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.   El correu específic per enviar aquesta documentació a l'IES
XEBIC és: 03014940.secret@gva.es
Els correus electrònics de la resta d'Instituts els podeu trobar a:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/169803855/CentrosPruebasAcceso2020_GS

TIPUS DE PROVA PER A L ’ACCES A UN CFGS:  

Part  Específica

• Opció A: Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual
seran: Història del Món Contemponi, Geografia i Economia de
l'Empresa.
• Opció B: Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic
II, Tecnologia Industrial II i Física i Química.
• Opció C: Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i
Ciències de la Terra i Química. PR
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 Part Específica: 

CONDICIONS

DE

PRESENTACIÓ

 Del 25 al 29 de maig. (Es remetran al correu de l'IES on es va a fer la prova) 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

IMPRESCIND IBLE:  REALITZAR LA SOL•LICITUD  D ’ADMISSIÓ  AL CFGS VIA TELEMÀTICA I  ENTREGAR LA
DOCUMENTACIÓ  A L ’ IES DE PRIMERA OPCIÓ  (ON ES VULLGA FER EL CFGS)   (DEL 17 AL 25 DE JUNY)

Consta de  2 parts (*) :

Part  Comú

(*):  El currículum de les proves es troba a la Resol. de 2 de Novembre de 2015. Les proves versen sobre continguts  de Batxillerat
 Podeu trobar models d’exàmens a la Web: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

- 19 anys com a mínim o complir-los durant l’any 2020, o
- Acreditar  tenir el títol de Tècnic/a de FP i tenir 18 anys o complir-los durant
l’any 2020 (en el cas de voler presentar-se a la prova. En aquest cas es tindrà
en compte el resultat únicament a efectes d’admissió per la quota
coresponent)

• A1) Llengua i literatura 
         (Castellà o Valencià, 
          a triar)
• A2) Llengua Estrangera
         (Anglés) 
• A3) Matemàtiques 
• A4) Tractament de la
Informació i Competència
Digital

Hi ha tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir i
en cada una d'elles el candidat triarà dos de les tres
matèries que la formen: 

(fes click damunt els enllaços i annexos per descarregar-te'ls)

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18052_BI.pdf
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18429_BI.pdf
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18429_BI.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/169803855/CentrosPruebasAcceso2020_GS
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones


- Part Comú: Mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de la qualificació de Llengua
(Castellana o Valenciana), Matemàtiques; Anglés  i TICD, que tindran un pes de 3.5, 3.5, 2 i 1
respectivament
- Part Específica: Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues optatives
de l’opció triada
Nota Final: Mitjana aritmètica amb dos decimals de les dos parts (només podrà calcular-se
quan la nota de cadasquna de les dues parts siguen iguals o superiors a 4). La prova es
considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5

QUALIFI -

CACIONS 

Cada
examen es
puntuarà
de 0 a 10

punts
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(ENCARA QUE ES

DEMANE EXEMPCIÓ

D ’UNA/ES PART/S DE

LA PROVA,

L ’ALUMNE/A POT

PRESENTAR-SE ALS

EXÀMENS.  LA NOTA

DE CADA PART SERÀ

LA MAJOR ENTRE LES

DOS QUE POGUEREN

CORRESPONDRE-LI.)

- Publicació llistes de l'alumnat que ha de realitzar la prova en un altre centre:  10 juny
- Publicació llistes provisional admesos: 10 juny
- Reclamació llistes provisionals d’admesos i exclosos: 10 a l'11 dejuny
- Publicació llistes definitives d’ admesos i exclosos: 19 juny
- Publicació llistes provisionals de qualificacions a la prova d’accés: 6 de juliol
- Reclamació de les llistes provisionals de qualificacions  de la prova d’accés: 7 i 8 de juliol
- Termini entrega documentació justificativa (excepte per experiència laboral): 18 de maig al 8 de juliol 
- Publicació llistes definitives  de la prova d’accés i lliurament de certificats: 10 de juliol

� Hagen superat la prova d’accés a la Universitat per als majors de 25 anys
(faran la preinscripció directament al CFGS triat)

De la part comuna (Llengua i literatura, Anglés, Matemàtiques 
i/o TICD) els qui:

 De tota la prova:  

De la part específica o d’algun apartat:

DATES A

TENIR EN

COMPTE 

� Hagen superat tota la prova, aquesta part o algun apartat en convocatòries
anteriors
� Hagen superat les matèries corresponents en 2n de Batxillerat (Castellà o
Valencià, Anglés, TIC i/o Matemàtiques)

� Hagen superat tota la prova, les matèries o el apartat que sol•liciten en convocatòries anteriors
� Hagen superat les matèries corresponents en Batxillerat 
� Estiguen en possessió d’un títol de tècnic/a en un cicle de la mateixa família professional o d’altres
famílies professionals incloses en la mateixa opció (A, B o C) de la prova d’accés.
� Estiguen en possessió d’un certificat de professionalitat, almenys, de nivell 2 d’una família
professional de les establides per l’opció per la qual es presenta.
� Tenir una experiència laboral, d’almenys un any a jornada completa en el camp professional d’una
família professional de les establides per l’opció per la qual es presenta. 
� Tinguen superats dos mòduls relacionats amb una o diverses unitats de competència d’un títol de
grau superior relacionat amb l’opció per la qual es presenten.
� Per als Cicles d’Activitats Físiques i de l’Esport: ser esportista d’elit (nivells A i B) o d’alt nivell.

• Administració i gestió
• Comerç i màrketing
• Hoteleria i turisme
• Serveis socioculturals i a     
la Comunitat

• Arts gràfiques                                  • Arts i artesania
• Edificació i obra civil                        • Electricitat i electrònica                          
• Energia i aigua                                 • Imatge i so
• Fabricació mecànica                       • Fusta, moble i suro    
• Indústries extractives                     • Vidre i ceràmica      
• Informàtica i comunicacions          • Tèxtil, confecció i pell       
• Instal•lacions i manteniment                 
• Maritimopesquera (excepte aqüicultura)
• Transport i manteniment de vehicles

• Activitats físiques i esportives
• Agrària
• Imatge personal
• Indústries alimentàries
• Maritimopesquera 
 (únicament  Aqüicultura)
• Química
• Sanitat
• Seguretat i medi ambient.

OPCIÓ A OPCIÓ B OPCIÓ C

ELS CICLES A QUÈ PERMETEN L 'ACCÉS CADASCUNA D 'ESTES OPCIONS

S’ESPECIFIQUEN A CONTINUACIÓ:


