
PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ 2020

SOL·LICITUD 
D'INSCRIPCIÓ

Qui? Tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2020
No reunir els requisits d'accés directe

Quan? Del 25 al 29 de maig

Com? La sol·licitud s'ha d'enviar telemàticament al centre on es volen realitzar les proves
 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909

Documentació 
adjunta

-D.N.I,  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 (cal mostrar l'original).
-Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la 
matrícula al cicle, reunixen estos requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superat, per a 
optar a les places d'accés directe (ANEX V).
-Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

Publicació admesos
i lliurament 
documentació 

-Publicació llistes provisionals d'admesos: 10 de juny
-Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 19 de juny
Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà: del 18 de maig al 8 de juliol 

PROVES
CFGM

(S'ha de
presentar la

documentació
identificativa per

a realitzar la
prova)

Convocatòria de la prova: 1 i 2 de juliol
Publicació llistes provisionals qualificacions: 6 de juliol
Publicació llestes definitives qualificacions i lliurament de certificats prova grau mitjà: 10 de juliol 

3 parts

a) Part lingüística
A1. Llengua i Literatura (es tria entre Valencià i 
Castellà)
A2. Anglès

b) Part social
B1. Ciències Socials, Geografia i 
Història

c) Part científica-matemàtica-tècnica
C1. Matemàtiques
C2. Ciències Naturals
C3. Tractament de la informació i competència digital.

Horari
 i 
duració

1 de juliol:
9h-10h: Part lingüística: Llengua i Literatura 
10.15h-11.15h: Part social: Ciències Socials, Geografia i 
Història 
11.30h-12.15 h: Part lingüística: Anglès 

2 de juliol:
9h-10h: Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques
10.15-11h: Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la 
Naturalesa 
11.15-12h: Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la 
Informació i Competència Digital

* Pots trobar tota la informació detallada a través de la web: Formació professional Generalitat Valenciana- Proves d'accés a cicles formatius

IES HONORI GARCIA Departament d’Orientació

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909

