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1. CALENDARI DE LA PROVA D’ACCÉS (annex I de la resolució)



2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 INSCRIPCIÓ (del 25 al 29 de maig 2020):

 SOL· LICITUD D'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

 SOL· LICITUD D'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

 Recordar que junt amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

 En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat

d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat

d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

 En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat

d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta

d'estudiant estranger.

 Declaració responsable del fet que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el

moment de formalitzar la matrícula al cicle, reuneixen aquests requisits, renunciaran a l'accés per

prova, fins i tot en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

 Justificant d'haver pagat la taxa corresponent. (Impresos de taxes)

 Enllaç Normativa i impresos http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/05/pdf/2020_3179.pdf

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=PRUEBAS
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/05/pdf/2020_3179.pdf


2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

IMPORTANT: com enviar la documentació

 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 qual desitja fer la prova (si és el nostre

centre IES COTES BAIXES serà el 03000400.secret@gva.es, en el qual

indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PAC, seguides del nom i

cognoms de la persona sol·licitant (Exemple: PAC_NOM_COGNOMS).



3. ESTRUCTURA DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà serà comuna per a totes les 
persones participants. La prova s’estructurarà en tres parts:

1. PART LINGÜÍSTICA: versarà sobre coneixements de llengua i literatura (castellana o
valenciana) i llengua estrangera (anglés), i constarà de dos apartats:

a) Llengua i literatura (castellana o valenciana),

b) Llengua estrangera (anglés).

2. PART SOCIAL: constarà d’un únic apartat que versarà sobre coneixements de
ciències socials, geografia i història.

3. PART CIENTÍFICA-MATEMÀTICA-TÈCNICA versarà sobre coneixements de
matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i competència digital; i
constarà de tres apartats:

a) Matemàtiques,

b) Ciències naturals,

c) Tractament de la informació i competència digital.



3. ESTRUCTURA DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior constarà de dues parts:

a) PART COMUNA, que constarà de quatre apartats:

 a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana), en què els aspirants optaran per realitzar
un dels dos comentaris de text proposats de llengua i literatura: el de castellà o el de
valencià,

 a2) Llengua estrangera (anglès),

 a3) Matemàtiques,

 a4) Tractament de la informació i competència digital.

B) PART ESPECÍFICA, que constarà de dos apartats, b1 i b2, i inclourà continguts de determinats
coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l’opció a la qual estiga adscrit el
cicle formatiu.

DEPENENT DEL CICLE FORMATIU AL QUAL ES VOL ACCEDIR:

- Opció A: Humanitats/ciències socials

- Opció B: Tecnologia

- Opció C: Ciències

- En l’annex IX d’aquesta resolució s’indiquen les opcions en què s’agruparan les proves, les
matèries de Batxillerat en les quals es basaran i les famílies professionals a les quals donen accés.



3. ESTRUCTURA DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

EN RELACIÓ A LA PART ESPECÍFICA...

 En aquesta part específica es presenten tres opcions i, depenent del cicle al qual es

vulga accedir, cada persona candidata triarà dues de les tres matèries que la formen:

 Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i

Geografia.

 Per a l'accés a les famílies professionals d'Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i

Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

 Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i

Química.

 Per a l'accés a les famílies professionals d'Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i

Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i

Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera (excepte Producció

Aqüícola); Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.

 Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química.

 Per a l'accés a les famílies professionals d'Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries

Alimentàries; Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola); Química; Sanitat, i Seguretat i Medi

Ambient.

En l’IES Cotes Baixes poden presentar-se a l'opció A i la B.



4. CONTINGUT DE LA PROVA D’ACCÉS

 ELS CONTINGUTS PER A LES PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ

Els continguts d’aquesta prova  ADAPTATS AL CURRÍCULUM DE L’ESO 

(concretats en 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 en la Comunitat Valenciana)

 ELS CONTINGUTS PER A LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

Els continguts d’aquesta prova  BATXILLERAT. 

Totes dues parts de la prova inclouran continguts de matèries recollits en 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 en la Comunitat 

Valenciana.



5. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLE DE GRAU MITJÀ
Abans de començar, tindre clar que:

 Hi ha 1 prova d’accés

 Amb 3 parts (lingüística – social – científica/matemàtica/tècnica)  cada part es puntua sobre 10

 Cada part té uns apartats  cada apartat es puntua sobre 10 

 Cada apartat té un pes (que la suma d’ells sempre serà 10)

 Així bé, en la PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:

PART LINGÜÍSTICA:

 Apartat 1. Llengua i literatura (castellana o valenciana)  amb un pes de 8

 Apartat 2. Llengua estrangera (anglés)  amb un pes de 2

 La nota d’aquesta part  la nota mitjana amb dos decimals dels dos apartats

PART SOCIAL:

 Apartat 1. Ciències socials: geografia i història  amb un pes de 10

 La nota d’aquesta part  la nota obtinguda en l’apartat

PART CIENTÍFICA-MATEMÀTICA-TÈCNICA:

 Apartat 1. Matemàtiques  amb un pes de 5

 Apartat 2. Ciències naturals  amb un pes de 3

 Apartat 3. Tractament de la informació i competència digital  amb un pes de 2

 La nota d’aquesta part  la nota mitjana amb dos decimals dels tres apartats

La nota final de la 

prova:

És la mitjana aritmètica

de les 3 parts de la 

prova!

Només podrà calcular-

se quan la nota de 

cadascuna de les parts

de la prova siga igual o 

superior a 4.

Si la nota final és igual o 

superior a 5, la prova es 

considerarà superada.



5. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLE DE GRAU SUPERIOR
Abans de començar, tindre clar que:

 Hi ha 1 prova d’accés

 Amb 2 parts (comuna – específica)  cada part es puntua sobre 10

 Cada part té  uns apartats  cada apartat es puntua sobre 10 

 Cada apartat té un pes (que la suma d’ells sempre serà 10)

 Així bé, en la PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:

PART COMUNA:

 Apartat 1. llengua i literatura (castellana o valenciana),  pes de 3.5

 Apartat 2. Matemàtiques  pes de 3.5

 Apartat 3. llengua estrangera (anglés)  pes de 2

 Apartat 4. tractament de la informació i competència digital  pes d’1

 La nota d’aquesta part  la nota mitjana amb dos decimals dels quatre apartats

PART ESPECÍFICA:

 Apartat b1 (depenent del cicle al qual es vol accedir)

 Apartat b2 (depenent del cicle al qual es vol accedir)

 La nota d’aquesta part  la nota mitjana amb dos decimals de les dues optatives

La nota final de la prova:

És la mitjana aritmètica

de les 2 parts de la prova!

Només podrà calcular-se 

quan la nota de 

cadascuna de les parts

de la prova siga igual o 

superior a 4.

Si la nota final és igual o 

superior a 5, la prova es 

considerarà superada.



6. POSSIBILITAT D’EXEMPCIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS

Existeixen algunes possibles situacions per a l’exempció de la prova d’accés. Així, es 
remet al lector a la resolució (concretament a l’apartat catorze. Exempcions)

 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/05/pdf/2020_3179.pdf

En aquest article trobaràs exempcions en relació a:

1. Estaran exempts de realitzar la prova d’accés als cicles de grau mitjà

2. Estaran exempts de la part lingüística o, en el seu cas, de l’apartat que
corresponga

3. Estaran exempts de la part social

4. Estaran exempts de la part científica-matemàtica-tècnica o, en el seu cas, de
l’apartat que corresponga

5. Estaran exempts de realitzar la prova d’accés als cicles de grau superior els qui
hagen superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

6. Estaran exempts de la realització de la part comuna de la prova o, si escau, de
l’apartat que corresponga

7. Estaran exempts de la realització de la part específica de la prova d’accés a
cicles de grau superior o, en el seu cas, de l’apartat que corresponga:

8. Les exempcions previstes en els apartats anteriors del present article seran
acumulables.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/05/pdf/2020_3179.pdf


7. CONTACTE AMB EL CENTRE DAVANT POSSIBLES DUBTES

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres i 

t’acompanyarem!

SECRETARIA IES COTES BAIXES:

03000400.secret@gva.es (pregunta per Patri)

ORIENTADORES EDUCATIVES:

silviapuig@iescotesbaixes.org

cristinavilaplana@iescotesbaixes.org

mailto:03000400.secret@gva.es
mailto:silviapuig@iescotesbaixes.org
mailto:cristinavilaplana@iescotesbaixes.org

