ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual es regulen les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la
Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana.

PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (GRAU MITJÀ)
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Tenir com a mínim 17 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova.
ESTRUCTURA DE LA PROVA
a) Part lingüística:
a1) Llengua i Literatura (castellana o valenciana).
a2) Llengua estrangera (anglès).
b) Part social
b1) Ciències Socials: Geografia i Història.
c) Part cientificomatematicotècnica:
c1) Matemàtiques.
c2) Ciències Naturals.
c3) Tractament de la Informació i Competència Digital.
Els continguts de referència corresponents a cada una de les parts seran els currículums vigents de
l’Educació Secundària Obligatòria.
Els aspirants hauran d’anar proveïts del DNI, o targeta d'estranger, o visat d'estudis.
Els alumnes que hagen superat la prova d’accés a cicles formatius en convocatòries anteriors a
l’entrada en vigor de la present ordre, es podran tornar a presentar per a incrementar la
qualificació obtinguda i sol·licitar l’exempció de qualsevol part o apartats.

EXEMPCIONS
EXEMPCIÓ TOTAL DE LA PROVA:
-Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
-Haver superat la prova d’accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de
les opcions.
-Haver superat el primer nivell d’un programa de qualificació professional inicial.
En aquests supòsits, es podrà fer la preinscripció directament en el cicle formatiu que es vulga
cursar, si s’acredita esta condició, a les dates previstes en l’Orde d’admissió d’alumnat
corresponent i es podrà accedir a la quota reservada a alumnat procedent de la prova d’accés a
cicles formatius de Formació Professional. La qualificació que s’assignarà serà la que conste en el
certificat corresponent, si s’ha superat la prova d’accés a la universitat o la prova d’accés a la
Formació Professional de grau superior, o un 5 en el supòsit que s’haja superat el primer nivell d’un
programa de qualificació professional inicial.
No obstant això, aquests alumnes podran participar, si ho preferixen, en la prova d’accés, acollint-se
a les exempcions que puguen correspondre’ls. En aquest cas, podran optar per la nota indicada en el
paràgraf anterior o per la que els corresponga de la prova d’accés. En el cas dels alumnes que han
superat un PGS o un PQPI experimental, disposaran d’una puntuació de partida que se sumarà a
l’obtinguda a la prova, i que s’obtindrà multiplicant la nota mitjana amb dos decimals del programa
corresponent pel coeficient 0’1. L'alumnat que haja superat el primer nivell de PQPI no queda
acollit a aquest dret.
EXEMPCIÓ DE LA PART LINGÜÍSTICA O D’UN APARTAT:
-Haver superat tota la prova, la part lingüística (o sociolingüística en convocatòries segons
l'Ordre de 31 de març de 2009) o l’apartat del que sol·liciten l’exempció en convocatòries anteriors.
-Haver superat l’àmbit de comunicació del cicle 2, nivell 2 d’educació de persones adultes.
-Haver superat el mòdul lingüísticosocial del primer nivell en un PQPI a la Comunitat
Valenciana.
-Haver superat les matèries corresponents en Educació Secundària Obligatòria.
-Haver superat l’àmbit lingüístic i social d’un programa de diversificació curricular.
-Els qui, estant exempts de tota la prova, opten per presentar-s’hi.
EXEMPCIÓ DE LA PART SOCIAL :
-Haver superat tota la prova o la part social (o sociolingüística en convocatòries segons
l'Ordre de 31 de març de 2009) en convocatòries anteriors.
-Haver superat l’àmbit de ciències socials del cicle 2, nivell 2 d’educació de persones
adultes.
-Haver superat el mòdul lingüísticosocial del primer nivell en un PQPI a la Comunitat
Valenciana.
-Haver superat les matèries corresponents en Educació Secundària Obligatòria.
-Haver superat l’àmbit lingüístic i social d’un programa de diversificació curricular.
-Els qui, estant exempts de tota la prova, opten per presentar-s’hi.
EXEMPCIÓ DE LA PART CIENTIFICOMATEMATICOTÈCNICA O D’UN
APARTAT:
-Haver superat tota la prova, la part cientificomatematicotècnica o l’apartat del que
sol·liciten l’exempció en convocatòries anteriors (pot al·legar-se la superació de l'apartat de
Tecnologia en convocatòries segons l'Ordre de 31 de març de 2009, per a demanar exempció de
TIC).
-Haver superat l’àmbit cientificotecnològic del cicle 2, nivell 2 d’educació de persones
adultes.

-Haver superat el mòdul cientificomatemàtic del primer nivell en un PQPI a la Comunitat
Valenciana.
-Haver superat les matèries corresponents en Educació Secundària Obligatòria.
-Haver superat els àmbits científic i pràctic d’un programa de diversificació curricular.
-Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.
-Tenir una experiència laboral que, com a mínim, equivalga a un any a jornada completa.
-Haver superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d’un títol de grau
mitjà.
-Els qui, estant exempts de tota la prova, opten per presentar-s’hi.
Les exempcions previstes en els apartats anteriors seran acumulables.
Els interessats en les exempcions ho hauran de fer constar en la sol·licitud d’inscripció i
hauran d’acompanyar la documentació que ho acredite o el compromís de presentar-la en el
termini marcat en la convocatòria de la prova. La sol·licitud d’exempció per experiència
laboral haurà d’anar acompanyada de la documentació justificativa en el moment de la seua
presentació.

QUALIFICACIÓ FINAL DE LA PROVA D’ACCÉS
-Mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de Llengua i
Literatura i de Llengua Estrangera, que tindran un pes de 8 i 2 respectivament, que
serà la nota de la part lingüística.
-Nota de la part social corresponent al seu apartat, amb un pes de 10.
-Mitjana ponderada amb dos decimals de les notes de Matemàtiques,
Ciències Naturals i TIC, que tindran un pes de 5, 3 i 2 respectivament, que serà la
nota de la part cientificomatematicotècnica.
La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les tres parts de
la prova, sempre que la nota de cada una de les parts de la prova sia superior a 4.
Si la nota final és superior a 5, la prova es considerarà superada.

QUALIFICACIÓ DE LES EXEMPCIONS
-Si per a sol·licitar l’exempció es presenta un certificat acadèmic que inclou
una nota mitjana, aquesta es prendrà amb un màxim de dos decimals com a nota de
la part o apartat exempt. No obstant això, si la certificació que dóna dret a
l’exempció prové de la superació d’un programa de qualificació professional inicial,
la qualificació serà de 5.
-Si la certificació que dóna dret a l’exempció té una nota literal, la conversió
es farà segons la taula d’equivalències següent:
Suficient: 5,5.
Bé: 6,5.
Notable: 8.
Excel·lent: 10.
-Si la certificació que dóna dret a l’exempció no té nota o el motiu de
l’exempció és la pràctica laboral o qualsevol altra circumstància que no comporta
nota, la qualificació serà de 5.

EXCEPCIONS PER A LA MILLORA DE NOTA
Aquelles persones que hagen superat la prova d'accés, o una part, en una
convocatòria regulada per l'ordre anterior, podran optar per millorar la qualificació
ajustant-se al següent:

a) Els que tinguen superada o exempta l'antiga part sociolingüística i
vulguen millorar la part lingüística actual, hauran de realitzar l'examen
de Llengua Estrangera.
b) Els que tinguen superada o exempta l'antiga part sociolingüística
podran millorar la part social actual.
c) Els
que
tinguen
superada
o
exempta
l'antiga
part
cientificomatematicatècnica, podran optar per millorar la qualificació de
tota la part o d'algun/s apartat/s.

RESERVA DE PLAÇA I MATRÍCULA
La superació de la prova d’accés o l’exempció d’esta no donarà dret a l’admissió
directa a l’alumnat.
Per a poder matricular-se en un cicle formatiu, els alumnes hauran de presentar la
sol·licitud d’admissió en el centre en què vulguen cursar el cicle formatiu a les dates que es
publiquen en la normativa d'admissió d'alumnat de Cicles Formatius.
Els centres reservaran per a aquests alumnes la quota corresponent de les places
disponibles.

