INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS (2017)
INSCRIPCIÓ
TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Del 17 al 31 de maig
-Accés a cicles de grau mitjà: en la Secretaria del centre
-Accés a cicles de grau superior: en la Secretaria del centre per al cicles de
l'opció A, i en els centres on s’impartisquen cicles de l'opció que es vol presentar, en
els altres casos.
CONDICIONS
-Accés a cicles de grau mitjà: tenir 17 anys o complir-los durant 2017.
-Accés a cicles de grau superior: tenir 19 anys o complir-los durant 2017, o
haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional o
d’una família relacionada i tenir 18 anys o complir-los durant 2017.
DOCUMENTACIÓ
1) Sol·licitud d’inscripció normalitzada:
-Accés a cicles de grau mitjà: model Annex III de la Resolució
-Accés a cicles de grau superior: model Annex IV de la Resolució
2) Document d'identificació:
-Menors de 18 anys: certificat d'empadronament, targeta d'identitat d'estranger,
visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.
-Majors de 18 anys: targeta d'identitat d'estranger, visat d'estudis o targeta
d'estudiant estranger.
S’haurà de portar l’original i una fotocòpia per a la seua compulsa.
3) Declaració responsable de no reunir els requisits d’accés directe, i de renúncia a
l’accés per prova en el cas de complir els esmentats requisits en el moment de
formalitzar la matrícula (queden exempts de presentar-la els aspirants a cicles de grau
superior amb títol de Tècnic de grau mitjà que vulguen fer la prova voluntàriament).
Document segons model de l’Annex V de la Resolució.
4) Justificant d’haver pagat la taxa corresponent
5) Documentació justificativa d’exempció d’alguna part o apartat de les proves.
Models de sol·licitud segons annexos VI (per a grau mitjà) i VII (per a grau
superior) de la Resolució.
Si l’aspirant posseeix la documentació per acreditar l’exempció, l’haurà de
presentar juntament amb la sol·licitud d’inscripció. Si no la té, podrà presentar-la
fins al 5 de juliol. En tot cas, la documentació d’acreditació d’exempció per
experiència laboral (a- certificat d'empresa on conste activitat de l'empresa, durada
del contracte, activitat laboral desenrotllada per l'interessat i nombre d'hores; bcertificat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques -només autònoms-; ccertificat de la Tresoreria de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral on
conste l'empresa i la durada del contracte o el període de cotització en el Règim

Especial de Treballadors autònoms) s’haurà de presentar durant el període de
presentació de sol·licituds (del 17 al 31 de maig).

CALENDARI I HORARI
1. Prova d’accés a cicles de GRAU MITJÀ: 19 de JUNY
Horari:
HOR
9:00
10:10
11:20
12:30
15:00
16:00

EXAMEN
Part lingüística:
Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)
Part social:
Ciències Socials, Geografia i Història
Part cientificomatematicatècnica:
Matemàtiques
Part cientificomatematicatècnica:
Ciències de la Naturalesa
Part lingüística:
Anglès
Part cientificomatematicatècnica:
Tractament de la Informació i Competència
Digital

DURACIÓ
1 h.
1 h.
1 h.
45 min.
45 min.
45 min.

2. Prova d’accés a cicles de GRAU SUPERIOR: 20 de JUNY
Horari:
HOR
9:00
10:25
11:20
12:45

16:00
17:30

EXAMEN
Part general:
Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)
Part general:
Anglés
Part general:
Matemàtiques
Part general:
Tractament de la Informació i Competència
Digital
Part específica (una de les 3):
Història
Economia
Geografia
Part específica (una de les 3 anteriors)

DURACIÓ
1 h. 15 min.
45 min.
1 h. 15 min.
45 min.

1 h. 15 min.
1 h. 15 min.

CARACTERÍSTIQUES DE LES PROVES
1. Prova d’accés a cicles de GRAU MITJÀ:
a) Part lingüística:
a. Llengua i Literatura (castellana o valenciana)
b. Anglès
b) Part social:
a. Ciències Socials, Geografia i Història
c) Part cientificomatematicotècnica:
a. Matemàtiques
b. Ciències de la Naturalesa
c. Tractament de la Informació i Competència Digital
El currículum amb els continguts de cada apartat es correspon amb el publicat a
l'Annex I de 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 a
la Comunitat Valenciana.[2015/9263]

2. Prova d’accés a cicles de GRAU SUPERIOR:
a) Part comuna o general
a. Llengua i Literatura (castellana o valenciana): un comentari de text
a elegir entre castellà i valencià.
b. Anglés
c. Matemàtiques
d. Tractament de la Informació i Competència Digital
b) Part específica:
a. Apartats b 1 i b 2: inclouran continguts de les assignatures
contemplades per opcions, segons el cicle formatiu a que es vulga
accedir (consulteu Annex IX de la Resolució).
El currículum amb els continguts de cada apartat es correspon amb el publicat a
l'Annex II de 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 a
la Comunitat Valenciana.[2015/9263]

