PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2021

(DOCV 11/01/2021)

Si vols accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior i no compleixes els requisits acadèmics d'accés directe
(Títol de Batxiller), hauràs de tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2021.
INSCRIPCIÓ: del 22 al 31 de març, els dos inclosos.
PROVES GRAU SUPERIOR: 24 i 25 de maig de 2021
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA:
Esta prova s’estructurarà en dos parts: Part comú i Part específica.
La Part comuna, igual en tots els Cicles Formatius de Grau Superior, constarà de quatre apartats:
A1) Llengua i literatura (Castellano o Valencià, a triar) (3,5 punts)
A2) Matemàtiques (3,5 punts)
A3) Llengua Extrangera (Anglés) (2 punts)
A4) Tractament de la informació I competència digital (1 punts)
La Part Específica, la qual presentarà tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir i en cada una
d'elles el candidat 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 les famílies professionals d'Administració i gestió. Comerç i màrqueting. Hostaleria i turisme. Servicis
socioculturals i a la comunitat.
Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química.
Per 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. Maritimopesquera. Tèxtil, confecció i pell.
Transport i manteniment de vehicles. Vidre i ceràmica.
Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química.
Per a les famílies professionals de Activitats físiques i esportives. Agrària. Imatge personal. Indústries
alimentàries. Maritimopesquera. Química. Sanitat. Seguretat i medi ambient
HORARI DE LES PROVES
24 de maig
15.00 h Part General: Llengua i Literatura (1 h 15 min)
16.30 h Part General: Llengua estrangera Anglés (1 h 15 min)
18.00 h Part General: Matemàtiques (1 h 15 min)
19.30 Part General: Tractament de la informació I Competència Digital (45 min)
25 de maig
16.00 h Part Específica: Apartat B1 (1 h 15 min)
17.30 h Part Específica: Apartat B2 (1 h 15 min)
QUALIFICACIONS DELS EXÀMENS DE LES PROVES
Una vegada realitzats els distints exàmens de les proves, les comissions avaluadores els qualificaran
puntuant cada un de 0 a 10 punts.
Per a calcular la nota de cada una de les parts, s’aplicaran els criteris següents:

a) Part general. Mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de Llengua I literatura,
Matemàtiques, Llengua estrangera I Tractament de la informació I competència digital que tindran un
pes de 3.5, 3.5, 2 i 1 respectivament.
b) Part específica. Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dos optatives de l'opció
que hagen triat.
La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dos parts de la prova, si bé la nota final
només es podrà calcular si la nota de cada una de les parts de la prova siga superior a 4.
Què s'ha de presentar?
Fotocòpia DNI, o targeta d'estranger, o visat d'estudis.
-Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.
-Declaració responsable que no reunix cap dels requisits acadèmics que permeten l'accès directe al cicle
formatiu de grau mitjà.
Quines exempcions tenim en la prova d'accés a cicles de grau superior?
Estaran exents de tota la prova: Les persones que hagueren superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
Estaran exemptes de la realització de la part comuna de la prova o, si és el cas, de l’apartat que corresponga:
– Les persones que hagen superat tota la prova o aquesta part o l’apartat de què sol·liciten l’exempció en convocatòries anteriors.
– Les persones que hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part comuna o l’apartat corresponent.
– Les persones que, estant exemptes de tota la prova, segons s’especifica en el punt 8.1 de l’Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.
Estaran exemptes de la realització de la part específica de la prova d’accés a cicles de grau superior o, si és el cas, de l’apartat que
corresponga:
– Les persones que hagen superat tota la prova o les matèries corresponents a aquesta part de la prova o l’apartat de què sol·liciten
l’exempció en convocatòries anteriors.
– Les persones que hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part específica o l’apartat que corresponga.
– Les persones que estiguen en possessió d’un títol de tècnic en un cicle de la mateixa família professional o d’altres famílies
professionals incloses en la mateixa opció de la prova d’accés.
– Les persones que estiguen en possessió d’un certificat de professionalitat corresponent a una qualificació professional,
d’almenys, nivell 2 d’una família professional de les establides per a l’opció per la qual es presenta.
– Les persones que tinguen una experiència laboral, d’almenys, l’equivalent a un any a jornada completa en el camp professional
d’una família professional de les establides per a l’opció per la qual es presenta.
– Les persones que tinguen superats dos mòduls relacionats amb una o diverses unitats de competència d’un títol de grau superior
relacionat amb l’opció per la qual es presenten.
– Per a l’accés a cicles formatius de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives, els que acrediten, per mitjà de certificat
de la secretaria autonòmica competent en matèria d’esport, ser esportista d’elit (nivells A i B) de la Comunitat Valenciana o tindre
la condició d’esportista d’alt nivell, segons el que estableix el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol.
– Les persones que, estant exemptes de tota la prova, segons s’especifica en el punt 8.1 de l’Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.
Les persones interessades en les exempcions ho faran constar en les sol·licituds d’inscripció.

CALENDARI DEL PROCÉS
1. Inscripció: del 22 al 31 de març de 2021
2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 23 d’abril
3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 28 d’abril
4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 28 al 30 d’abril
5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 6 de maig
6. Realització prova grau superior: 24 i 25 de maig
7. Publicació llistes provisionals qualificacions prova: 31 de maig
8. Reclamació llistes provisionals qualificacions proves: 1 i 2 de juny
9. Termini d'entrega documentació justificativa: del 22 de març al 2 de juny
10. Publicació llistes definitives: 4 de juny
11. Entrega de certificats prova: del 4 a l’11 de juny

