PROVA D’ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR.
EDAT MÍNIMA:
Si tens un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família, pots presentar-te amb 18 anys complits o els compleixes
durant l’any natural de la convocatòria. En aquest cas solament hauràs d’examinar-te de la part comuna.
Podràs presentar-te si tens 19 anys complits o els compleixes durant l’any natural de la convocatòria.

ESTRUCTURA DE LA PROVA:
La prova d’accés consta de dues parts, la comuna i l’específica.

PART COMUNA:
●● Llengua i literatura. Hauràs d’escollir un comentari de text. El de castellà o el de valencià.
●● Llengua estrangera (Inglés)
●● Matemàtiques aplicades als ciències socials.
Part Específica. Existeixen tres opcions. Hauràs d’escollir una, en *funció del cicle formatiu al que vulgues
optar. Dins de cada opció hauràs de presentar-te a dues dels tres matèries que la formen :

OPCIÓ A-HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS. MATÈRIES:
●● Historia
●● Economia
●● Geografia

OPCIÓ B-TECNOLOGIA. MATÈRIES:
●● Dibuix Tècnic
●● Tecnologia Industrial
●● Física i Química

OPCIÓ C-CIÈNCIES. MATÈRIES:
●● Física
●● Biologia i Ciències de la Terra
●● Química

TITULACIÓ:
Superar aquesta prova et capacita per a accedir a un cicle formatiu de grau superior

NOTA:
●● Si no superes la totalitat de la prova, la nota de les parts superades la mantindràs per a les convocatòries
següents.
●● Si assisteixes a un curs preparatori per a la prova d’accés, la nota la veuràs incrementada.
●● Tindràs aprovada la prova d’accés a partir de 5.

EXEMPCIONS:
●● Si has superat la prova d’accés a la universitat per a persones majors de 25 anys.
●● De la part comuna si has superat la prova d’accés a grau superior per a un altre cicles formatiu.
●● De la part específica si has superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família o relacionada, o
has superat un certificat de professionalitat de nivell 3.
●● Si posseeixes experiència laboral.

