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En cas de superar el CFGS....

● Estudis Universitaris de Grau
● Un altre Cicle Formatiu de Grau Superior
● Món laboral 
● Ensenyaments esportius de Grau Superior
● Ensenyaments professionals d'arts 

plàstiques i disseny de grau superior



  

Estudis Universitaris de Grau

● L'alumnat d'FP té accés directe a la Universitat. Només ha 
de presentar-se a les PAU quan desitge millorar la seua nota 
d'admissió a titulacions universitàries amb la nota de tall 
més alta que la seua.

●  Si us presenteu a les Pau la nota d’accés es calcula amb la 
següent fórmula: NA= NMC+ a x M1+ b x M2 

● NA és la nota d'accés a la titulació 
● NMC és la nota mitjana del cicle 
● a i b són les ponderacions. 
● M1 i M2 són les dues millors qualificacions, amb dues xifres 

decimals, de les dues assignatures de la fase específica.



  

ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE 
GRAU SUPERIOR

● La qualificació del cicle formatiu de grau superior serà 
equivalent a la nota d’accés a la Universitat dels estudiants de 
batxillerat, és a dir, a la qualificació del batxillerat més la de la fase 
obligatòria de la PAU amb la mitjana ponderada establida per normativa. 

● Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels 
estudiants de batxillerat i els estrangers, i podran presentar-se als 
exàmens d’un màxim de 4 assignatures de les que trien d’entre les de 
l’Annex 1 (les 13 troncals d’opció, les 4 troncals generals amb vinculació 
amb una   modalitat   de   batxillerat   o   els   4   idiomes   estrangers),   
per poder   augmentar   la   seua qualificació d’admissió fins a un màxim 
de 14 punts. 

● No s’estableix una vinculació d’estudis de CFGS amb les branques de 
coneixement de les titulacions, és dir, podrà accedir a un determinat 
grau qualsevol estudiant, independentment del CFGS cursat. 



  

Per presentar-se a les PAU:

● NMC és la mitjana aritmètica de tots els mòduls superats del cicle formatiu, 
inclòs el mòdul de Projecte en els cicles LOE, a excepció del mòdul de 
Formació en centres de Treball (FCT) que ha d'estar qualificat com a Apte. 
S'expressa amb tres xifres decimals.

● És necessari tindre tots els mòduls del cicle formatiu superats, a excepció 
del mòdul de FCT i Projecte.

● Es pot presentar i aprovar la fase específica sense haver aprovat els 
mòduls de FCT i Projecte, però no podrà sol·licitar l'admissió a la Universitat 
fins que no tinga aprovat el cicle formatiu i calculada la nota mitjana del cicle.

● la qualificació de la fase específica té una validesa de dos anys. Passat aqueix 
temps has de presentar-te de nou a la mateixa si no has obtingut plaça fins al 
moment.

● https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/admision/tecnicos-su
periores/informacion-1285853033729.html

● http://www.ceice.gva.es/es/web/universidad/preinscripcion

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/admision/tecnicos-superiores/informacion-1285853033729.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/admision/tecnicos-superiores/informacion-1285853033729.html
http://www.ceice.gva.es/es/web/universidad/preinscripcion


  

ALTRE CFGS

● http://todofp.es/inicio.html
● http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion

-profesional/oferta1

http://todofp.es/inicio.html
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


  

Eixides professionals

●    Pots optar a una ocupació qualificada.
●    Oposicions als grups C, D i E.
●    Exèrcit professional.
●   Autoocupació (amb formació empresarial)
●    Consulta en les oficines d'ocupació: SERVEF Vall d’Uixó: AVDA. DEL AGRICULTOR, 44   
●     Tècniques de cerca activa d'ocupació.
●     Analitza les teues habilitats i coneixements i cerca els treballs relacionats amb elles.
●     Utilitza els Serveis d'Orientació.
●     Busca Formació Complementària com poden ser Idiomes o Noves Tecnologies (maneig 

d'Internet, Microsoft, etc.)
●     Utilitza les teues relacions personals: amics, familiars, coneguts.
●     Informa't amb el Tutor del centre on hages cursat el mòdul de Formació en Centres de 

Treball.
●     Agències de col·locació.
●     Recorda que en qualsevol moment pots continuar els teus estudis.



  

ensenyaments esportius de 
grau superior

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat 
preparar a l'alumnat per a l'activitat professional 

en relació a una modalitat o especialitat esportiva, 
així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del 
món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des 

d'una formació integral i completa en cada 
disciplina esportiva.



  

ensenyaments esportius de 
grau superior

REQUISITS D’ACCÉS: 

Generals:
●     Títol de Batxillerat o titulació equivalent a efectes 

acadèmics.
●     Estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu de Grau Mitjà 

de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent.

Específics:
●     Superar la prova específica d'accés i/o acreditar els mèrits 

esportius corresponents de la modalitat o especialitat (només 
en determinades especialitats).



  

Ensenyaments Professionals 
d'Arts Plàstiques i Disseny 

● Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny 
comprenen el conjunt d'accions formatives que capaciten per 
a l'acompliment qualificat de les diverses professions 
relacionades amb l'àmbit del disseny, les arts aplicades i els 
oficis artístics. Constitueixen una via formativa de qualitat 
que s'ajusta a les necessitats del mercat laboral i als 
interessos d'aquelles persones amb aptituds en algun dels 
àmbits de l'art.

● Per a accedir serà necessari estar en possessió del títol de 
Batxiller o títol declarat equivalent, i superar una prova 
específica mitjançant la qual s'haurà de demostrar les 
aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar 
amb aprofitament aquests ensenyaments.
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