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
SUPERIOR)
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Tenir com a mínim 19 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova o tenir
18 anys complits l’any de realització de la prova i estar en possessió d’un títol de Tècnic de
Formació Professional.
ESTRUCTURA DE LA PROVA
a) Part comuna:
a1) Llengua i Literatura (castellana o valenciana).
a2) Llengua estrangera (Anglès).
a3) Matemàtiques
a4) Tractament de la Informació i Competència Digital
b) Part específica: s’han de triar dues matèries de les que componen l’opció
corresponent al cicle formatiu a què es vol accedir:
A) Humanitats i Ciències Socials:
 Història
 Economia
 Geografia
B) Tecnologia:
 Dibuix Tècnic
 Tecnologia Industrial
 Física i Química
C) Ciències:
 Física
 Biologia i Ciències de la Terra
 Química
Els continguts de les matèries sobre les quals versaran les proves seran els corresponents als
currículums vigents de les modalitats de Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
Quedaran exempts de la part específica els qui estiguen en possessió d’un títol de tècnic en un cicle
de la mateixa família professional o relacionat amb la del cicle on es pretén accedir i no s'hauran
d'examinar d'aquesta part.

Els aspirants hauran de anar proveïts del DNI, o targeta d'estranger, o visat d'estudis.
OPCIÓ DE LA PROVA EN AQUEST CENTRE (opció A)
OPCIÓ

FAMÍLIES PROFESSIONALS

A) Humanitats i Ciències
Socials

-

Administració i Gestió
Comerç i Màrqueting
Hostaleria i Turisme
Servicis Socioculturals i a la Comunitat

MATÈRIES
D’EXAMEN
Història
Economia
Geografia

EXEMPCIONS
EXEMPCIÓ TOTAL DE LA PROVA:
- Els qui hagen superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys, podran
sol·licitar l’exempció de realitzar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
Podran fer la preinscripció directament en el cicle formatiu que vulguen cursar si acrediten
aquesta condició en el període d’admissió de l’alumnat (en els terminis fixats per la normativa
d’admissió d’alumnat corresponent) i podran accedir per la quota reservada a l'alumnat procedent
de la prova d’accés a cicles formatius de Formació Professional. Si el cicle formatiu de grau
superior que es vol cursar permet accedir als mateixos estudis universitaris per als quals l’aspirant
va superar la prova d’accés a la universitat, la qualificació serà la que haja obtingut a la prova. En
tots els altres casos, la qualificació global, serà de 5.
No obstant això, aquests alumnes podran participar, si ho preferixen, en la prova d’accés i
s’acolliran a les exempcions parcials que els puga correspondre. En aquest cas, podran optar per la
nota indicada en el paràgraf anterior o per la que els corresponga de la prova d’accés.
EXEMPCIÓ DE LA PART COMUNA O D’UN APARTAT:
-Haver superat tota la prova o la part mencionada o l’apartat de què sol·liciten l’exempció en
convocatòries anteriors.
-Haver superat les matèries de 2n de Batxillerat que integren la part comuna o l’apartat
corresponent.
-Els qui estant exempts de tota la prova opten per presentar-s’hi.
EXEMPCIÓ DE LA PART ESPECÍFICA O D’UN APARTAT:
-Haver superat tota la prova o les matèries corresponents a esta part de la prova o l’apartat
de què hagen sol·licitat estar exempts en convocatòries anteriors.
-Haver superat les matèries de 2n de Batxillerat que integren la part específica o l’apartat
que corresponga.
-Estar en possessió d'un títol de tècnic en un cicle de la mateixa família professional o
d'altres famílies professionals incloses en la mateixa opció de la prova d'accés.
-Estar en possessió d’un certificat de professionalitat corresponent a una qualificació
professional, almenys, de nivell 2 d’una família professional de les establides per a l’opció per la
qual es presenta.
-Tenir una experiència laboral equivalent, com a mínim, a un any a jornada completa en el
camp professional d’una família professional de les establides per a l’opció per la qual es
presenten.*

-Tenir superats dos mòduls relacionats amb una unitat o diverses de competència d’un títol
de grau superior relacionat amb l’opció per la qual es presenten.
-Per a l'accés a Cicles Formatius de la família professional d'Activitats Físiques i Esportives,
acreditar la condició d'esportista d'elit (amb un certificat de la secretaria autonòmica d'esports) o la
condició d'esportista d'alt nivell.
-Els qui estant exempts de tota la prova opten per presentar-s’hi.
Les exempcions previstes seran acumulables.
Els interessats en les exempcions de la part comuna i de la part específica ho hauran
hauran de fer-ho 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.
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 d’esta, i en este cas
la qualificació de la part o apartats exempts serà de 5.

QUALIFICACIÓ FINAL DE LA PROVA D’ACCÉS
QUALIFICACIÓ DE LA PART COMUNA:

Mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de Llengua i
Literatura, Matemàtiques, Anglès i TIC, que tindran un pes de 3'5, 3'5, 2 i 1
respectivament.
QUALIFICACIÓ DE LA PART ESPECÍFICA:

Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues optatives de
l’opció que s’hagen triat.
NOTA FINAL: mitjana aritmètica amb dos decimals de les dues 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.
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.
-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.
* En el cas d’exempció per experiència laboral s’haurà d’aportar:

Certificats de les empreses on s’ha treballat, on conste l’activitat de
l’empresa, la durada del contracte, activitat laboral desenvolupada per
l’interessat i nombre d’hores dedicades. Els autònoms, certificat d’alta en
l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral,
on conste l’empresa i el període de contractació, o de cotització en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms.
La concessió d’exempcions per experiència laboral es comunicarà mitjançant
resolució individualitzada emesa pel president de la Comissió d’Avaluació.


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 comuna i vulguen
millorar-la, hauran de realitzar l'examen de Tractament de la Informació
i Competència Digital.
b) Els que tinguen superada o exempta l'antiga part específica podran
millorar tota la part o algun/s apartat/s.

RÈGIM ESPECÍFIC PER A PARTICIPANTS EN POSSESSIÓ DEL TÍTOL
DE TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Els participants que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació
Professional podran presentar-se a les proves d'accés de grau superior. En aquest cas, la
qualificació del títol de Tècnic serà la de la part específica i de tots els seus apartats, quan
el títol pertanga a la família professional corresponent amb l'opció de la part específica per
a l'accés a cicles de grau superior. No obstant això, hauran de realitzar i superar la part
comuna.
Els participants que estiguen en possessió d'un títol de Tècnic de Formació
Professional d'una família professional que no es corresponga amb l'opció de la part
específica per a l'accés a cicles formatius de grau superior, hauran de realitzar tota la
prova.

RESERVA DE PLAÇA I MATRÍCULA
La superació de la prova d’accés o l’exempció d’aquesta 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 on vulguen cursar el cicle formatiu dins el termini fixat per
la normativa corresponent d'admissió d'alumnat de Cicles Formatius.
Els centres reservaran per a aquests alumnes la quota corresponent de les places
disponibles.

