PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS
INFORMACIÓ GENERAL
1. Què són les proves d’accés ?
Són exàmens preparats per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació per a persones que
volen fer Formació Professional i desitgen cursar-les per mitjà de la superació de prova(per
exemple, en el cas d’estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional podran
presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior, tenint en compte el
resultat de la prova). Per conèixer aquests casos particular cal consultar la legislació. A les
proves d’accés només es poden presentar persones majors de 17 anys (per a grau mitjà) o de
19 (per a grau superior), amb algunes exempcions previstes en la llei.
2. En què consisteixen els exàmens ?
Les proves consten de diversos exàmens dividits de la següent manera :
a) Per a cicles de grau mitjà :
a. Part lingüística : Examen de llengua (valencià o castellà a elegir) i examen de llengua
estrangera (anglès).
b. Part social: Examen de Ciències Socials, Geografia i Història.
c. Part cientificomatematicotècnica : Examen de matemàtiques, de ciències de la natura i de
tractament de la informació i competència digital
b) Per a cicles de grau superior :
a. Part general (comuna a tots els cicles) : Examen de llengua i literatura (valencià o castellà a
elegir), examen d’anglès, examen de matemàtiques i examen de tractament de la informació i
competència digital
b. Part específica (depén dels cicles). En l’opció B s’ha d’elegir 2 d’entre Dibuix tècnic
Tecnologia Industrial i Física i química. En l’opció C s’ha d’elegir 2 entre Física, Biologia i
Ciències de la Terra, i Química.
3. On es fan els exàmens ?
Tots els centres que tinguen Formació Professional són també centres examinadors per a les
proves de grau mitjà. En canvi, per a les proves de grau superior no tots examinen de totes les
opcions (A, B o C) sinó només de les que cada centre té en funció dels seus cicles formatius. El
nostre centre examina de les opcions B i C de grau superior.
4. Qui elabora els exàmens ?
Els exàmens els elabora una comissió designada per la Conselleria d’Educació i són iguals per
a tots els centres de la Comunitat Valenciana. Les proves es realitzen el mateix dia i a la
mateixa hora en tots els centres.
5. Qui corregeix els exàmens ?
Cada institut té una comissió avaluadora, composada per professorat del centre designat pel
Director o Directora, que s’encarrega de corregir els exàmens, resoldre les peticions
d’exempció, resoldre les possibles reclamacions a les notes, etc.
6. Es poden reclamar les notes ?
Sí : els terminis per a aquestes reclamacions s’especifiquen en cada convocatòria. La
reclamació es fa amb l’imprès oficial que es proporciona en la Consergeria i s’ha d’entregar en
la Secretaria del centre.
7. Com es puntuen els exàmens ?

Cada examen es puntua de 0 a 10 punts, però no tots els exàmens valen igual :
a) En la prova de grau mitjà es puntua de la següent manera :
a. Part lingüística: La nota serà la mitja ponderada, amb dos decimals (amb independència de
la nota obtinguda en examen), de la manera següent:
llengua i literatura (castellana o valenciana), 80% i llengua estrangera (anglès) 20%.
b. Part social: serà la nota corresponent de l’examen de Ciències Socials: Geografia i Història.
c. Part cientificomatematicotècnica: Serà la mitja ponderada, amb dos decimals (amb
independència de la nota obtinguda en examen), de la manera següent : matemàtiques, 50%,
ciències naturals, 30%, tractament de la informació i competència digital, 20%.
d. La nota final de la prova d’accés serà la mitja aritmètica de les tres parts sempre que
cadascuna de les parts supere el 4. La prova d’accés es considera superada si la nota resultant
és igual o superior a 5.
b) En la prova de grau superior es puntua de la següent manera :
a. Part comuna : Serà la mitja ponderada, amb dos decimals (amb independència de la nota
obtinguda en examen), de la manera següent : matemàtiques, 35%, llengua i literatura, 35%,
anglés, 20% i tractament de la informació i competència digital, 10%.
b. Part específica : La nota serà la mitja aritmètica amb dos decimals de cadascun matèria,
amb independència de la nota obtinguda en cadascun d’ells.
c. La nota final de la prova d’accés serà la mitja aritmètica de les dues parts sempre que
cadascuna de les parts supere el 4. La prova d’accés es considera superada si la nota resultant
és igual o superior a 5.
8. Puc demanar l’exempció o la convalidació d’alguna part de la prova ?
Hi ha moltes possibilitats d’exempció, segons els estudis previs, l’experiència laboral, les
assignatures aprovades en ESO o Batxillerat, si s’ha fet un cicles de grau mitjà, etc. Per
conèixer totes les possibilitats d’exempció que existeixen, el millor és consultar la llei (Orde
16/2016 de 20 de maig de 2016 que regula les proves d’accés, DOCV de 24 de maig),
Consultar la web del centre (www.iesrascanya.es) o preguntar a Maite Moncho, cap del
Departament d’Orientació. Qualsevol exempció que se sol·licite s’ha d’acreditar
documentalment en els terminis que marca la llei. El termini màxim per a justificar les
exempcions està en el calendari de la convocatòria.
9. Quan són les proves i com em puc inscriure?
Cal estar pendents de la normativa anual i de la pàgina web del centre. Enguany les proves són
el dia 19 de juny per al grau mitjà i el dia 20 de juny per al superior. La presentació de
sol·licituds és del 17 de maig al 31 de maig.
10. Quantes convocatòries hi ha ?
Una en juny. També es pot presentar en anys posteriors per apujar la nota d’aquelles parts de
la prova que s’hagen suspès en convocatòries anteriors.
11. Quants diners costa presentar-se ?
Cal abonar unes taxes que marca la Generalitat Valenciana al principi de cada any.
12. Si aprove la prova d’accés puc entrar a un cicle directament ?
No : les proves d’accés només donen dret a un certificat amb la nota obtinguda. Aquesta
nota val per a sempre, però no dóna accés directe a fer estudis de Formació Professional. Per
poder entrar a un cicle formatiu, cal fer la sol·licitud corresponent en els terminis que marca la
llei i que, normalment, són a principis de juny. De fet, quan se sol·licita plaça per a un cicle
formatiu, generalment encara no s’han celebrat les proves d’accés i es fa una petició
condicionada a superar la prova i entregar la documentació acreditativa.

