
 

PROVES D’ ACCÉS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR ANY: 2019 OPCIÓ A I OPCIÓ B 

 Resolució de 28 de febrer de 2019. DOCV nº 8501/07.03.2019 

TÉRMINI ÚNIC DE 
MATRÍCULA   

Des del 23 d’abril fins el 10 de maig de 2019, ambdós inclosos. 

 

 

CONDICIONS D’ACCÉS 

Tindre 19 anys  de edat o complir-los durant l’any 2019. Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol 
de tècnic /a de F.P. podran presentar-se a les proves de G.S. quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de 
la realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament als efectes d’admissió a cicles de 
G.S. quan opten per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies 
d’accés.   

 

 
• No tener los requisitos académicos para el acceso directo a los ciclos superiores y tener como mínimo 19 años 

cumplidos en el año 2018. 
• Las personas que acrediten estar en posesión de un Título de Técnico de FP podrán presentarse a las pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior, cuando tengan como mínimo 18 años cumplidos en el año 2018, teniéndose 
en cuenta el resultado de la prueba únicamente a efectos de admisión a ciclos de grado superior, cuando opten por 
participar en el proceso de admisión por el cupo correspondiente a prueba de acceso y otras vías de acceso. 

 
 

DOCUMENTACIÓ PER   
A LA  MATRICULA 

 
SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ PROVES D’ ACCÉS GRAU SUPERIOR  
DECLARACIÓ RESPONSABLE de no reunir els requisits d’accés directe CUMPLIMENTADA I SIGNADA. Les persones 
que estiguen en possessió del títol de Tècnic o Tècnica  de F.P.  podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius 
de G.S, NO presentaran la declaració responsable. 
Fotocopia del DNI, NIE, Targeta d’ identitat d’estranger, Visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger. (Presentar 
ORIGINAL) 
TASA abonada en qualsevol Banc indicat al imprès. (Elegir Proves d’accés a Cicles formatius de Grau Superior) 
 

 
 
 

IMPORT DE LA 
TAXA 

 
 

 
La Taxa ordinària te un import de 9,64 €. 
 En cas de Família Nombrosa General o Discapacitat de l’alumne/a del 33% o superior s’abonarà la mitat 4,82 € 
i en cas de Família Nombrosa Especial s’estarà exempto de pago (Serà necessari justificar documentalment la condició   
de Família nombrosa o de discapacitat) 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/13/pdf/2017_1144.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18052_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS


 

 
 

 
 
 
 

SOL.LICITUD 
D’EXEMPCIONS 

 

 

 
Sol·licitud de ‘EXEMPCIÓ  junt con la documentació justificativa que corresponga dins del següent període: Des del 23 
d’abril fins el 27 de juny de 2019) 
 La sol·licitud d’exempció per  EXPERIÈNCIA LABORAL, l’hauran de presentar EN QUALSEVOL CAS, en el període 
d’inscripció (Des del 23 d’abril  fins el 10 de maig de 2019) 
 
Les persones que sol·liciten d’alguna exempció es podran presentar,  si així ho desixen, a l’examen de l’apartat de 
què hagen sol·licitat l’exempció. La nota final de l’apartat serà la major entre les dos que li puguen correspondre, 
a saber, la nota de l’examen o la nota a què li dona dret el certificat que presenta. 

 

  
PUBLICACIÓ LLISTES 

ADMESOS I  
RECLAMACIONS 

 
21 i 22  de maig: Publicació llistes  PROVISIONALS de persones admeses i excloses. 
21 i 22 de juny: RECLAMACIONS llistes provisionals. 

     28 de maig: Publicació llistes DEFINITIVES de persones admeses i excloses. 

 
 

ESTRUCTURA 
DE LA PROVA 

La prova s’estructurarà en dos parts: 

 PART COMUNA que consta de quatre apartats: Llengua i Literatura Castellana o Valenciana /Anglès Matemàtiques, 
Tractament de la informació i competència digital. 

 PART ESPECÍFICA  que consta de dos apartats  b1 i b2 segon siga l’opció a què estiga adscrit:  
  

OPCIÓ A-  Humanitats i ciències socials : HISTÒRIA / ECONOMÍA / GEOGRAFÍA 

      OPCIÓ B-  Tecnologia: DIBUIX TÈCNIC / TECNOLOGÍA INDUSTRIAL / FÍSICA I QUÍMICA 
 

 
 

REALITZACIÓ DE LA 
PROVA 

(Convocatoria única) 

 
 
10 i 11 de juny de 2019. Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d’anar  proveïts del DNI o NIE 



 
 

 
 
 

HORARI DELS  
EXÁMENS 

 

DIA 10 DE JUNY: 

 A les 15.00 hores Llengua I literatura Castellana o Valenciana (1 hora, 15 min.) 
 A les 16.30 hores Anglès (45 min.) 
 A les 17.30 hores      Matemàtiques (1 hora, 15 min) 
 A les 19.00 hores       Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min) 

  
DIA 11 DE JUNY: 

 A les 16.00 hores Part especifica. Apartat B1 (1 hora 15 min) 
 A les 17.30 hores Part especifica. Apartat B2 ( 1 hora , 15 min) 

 

 
 
 

AVALUACIÓ I 
CALIFICACIÓ DE LA 

PROVA 

 

• PART COMUNA : Serà la MITJANA PONDERADA amb 2 decimals de les notes de LLENGUA, 
MATEMÁTIQUES, ANGLÉS i TICD que tindran un pes de 3,5, 3,5, 2 i 1 respectivament. 

• PART ESPECÍFICA: Se calcularà la MEITJANA ARITMÈTICA amb 2 decimals de les notes de les DUES parts de 
la prova. 

 
La nota final serà la MITJANA ARITMÈTICA amb 2 decimals de les dues parts de la prova , si bé la nota final només 
podrà calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova siga igual o superior a “4”. No obstant lo 
anterior, les calcificacions inferiors a “5” d’algú dels apartats de la prova , NO podran considerar-se com apartat superat 
en convocatòries posteriors, por lo que no donaran dret a exempció. 
 
Si la nota final es igual o superior a “5”, la prova es considerarà superada. 

 
 

PUBLICACIÓ DE NOTES 
I RECLAMACIONS 

 
20 de juny: Publicació de notes provisionals 
21 i 25 de juny: Reclamacions per escrit en Secretaria  

        27 de juny: Revisió d’ exàmens davant del Tribunal 



 
 

PUBLICACIÓ DE     
LLISTES DEFINITIVES I 

ENTREGA DE 
CERTIFICATS 

 

      
 
     1 de juliol en la SECRETARÍA del centre 

 
SOL.LICITUD ADMISSIÓ  
TELEMÁTICA A CICLES 

La superació de la prova d’accés NO SUPOSA  l’admissió al cicle formatiu, la persona sol·licitant haurà de participar al 
procediment d’admissió. 
S’ha de presentar la sol·licitud d’admissió telemàtica en el centre on es vaja a realitzar el cicle formatiu en primera opció 
en el termini que per això s’establís i, en cas de ser admès, formalitzar la matrícula en les dates fixades. Consultar en el 
web del centre.  

 

 
La publicació d’aquest resum pretén ajudar els interessats però no eximeix la seva obligació de conèixer la regulació normativa de forma íntegra 


