PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
➢

DESTINATARIS

– Proves de Grau Mitjà: tindre 17 anys o complir-los durant l’any 2021 i que no tenen el títol d’ESO.
➢

COM SERÀ LA PROVA?

La prova s’estructurarà en tres parts:
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).
Part social: constarà d’un únic apartat que versarà sobre coneixements de ciències socials, geografia i història.
Part científica-matemàtica-tècnica: versarà sobre coneixements de matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i
competència digital; i constarà de tres apartats: Matemàtiques b) Ciències naturals, c) Tractament de la informació i competència digital.
Els continguts d’aquesta prova estaran adaptats al que s’estableix en el currículum vigent de l’ESO a la Comunitat Valenciana i concretats
en la Resolució de 2 de novembre de 2015.
➢

CALENDARI:
Des del

Fins al

Inscripció

22 de març

31 de març

Llistes provisionals de persones admeses

28 d’abril

Reclamació llistes provisionals

28 d’abril

Llistes definitives de persones admeses

6 de maig

Realització de la prova

24 i 25 de maig

30 d’abril

Les sol·licituds d’inscripció han de presentar-se en els centres docents estipulats, també es poden remetre per correu electrònic a la
secretaria del centre.
Per a més informació pots consultar:
RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la
qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.
Consultar la página web: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional
Consultar página web del teu centre i enviar email.
Més informació a Secretaria i Departament Orientació del teu IES.
Els centres reserven el 20% de les places dels cicles per a els alumnes que accedeixen per esta via.

