PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
➢

DESTINATARIS

– tindre 19 anys o complir-los durant l’any 2021 i no tenir el títol de Tècnic ni el títol de Batxillerat.
Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic/a de Formació Professional poden presentar-se a les
proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la
prova, i el resultat de la prova únicament es tindrà en compte a l’efecte d’admissió a cicles formatius de grau superior
quan opten per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.
➢

COM SERÀ LA PROVA?

constarà de dues parts:
a) Part comuna, que constarà de quatre apartats:
a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana), en el qual les per- sones 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, presentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata
triarà dos 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.
➢

CALENDARI:

Inscripció
Llistes provisionals de persones
admeses
Reclamació llistes provisionals
Llistes definitives de persones
admeses
Realització de la prova

Des del
22 de març

Fins al
31 de març

28 d’abril
28 d’abril
6 de maig

30 d’abril

24 i 25 de maig

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.
Els centres reserven el 20% de les places dels cicles per a els alumnes que accedeixen per esta via.
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 pàgina web: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional
Consultar pàgina web del teu centre i enviar e-mail.
Més informació a Secretaria i Departament Orientació del teu IES.

