CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CFGS i CFGM 2018 DOCV 13-03-2018 (Resolució de
13-02-2018 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.) es
realitzaran:
18 de juny de 2018 per a CFGM
20 de juny de 2018 per a CFGS
Termini de presentació de sol·licituds: del 17 al 31 de maig de 2018
Condicions de presentació:
Grau Mitjà: Tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2018
Grau Superior: Tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2018
NOTA: Si s’acredita haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional o
d’una família o cicle relacionat, bastarà tenir 18 anys o complir-los durant l’any 2018 per a inscriure’s en
la prova de Grau Superior.
Documentació que cal aportar:
-

Sol·licitud d’inscripció. (Annex III i IV)
DNI / NIE / Visat d’estudiant (Règim especial d'estudiants estrangers.) o
Menors estrangers certificat d'empadronament.
Declaració Responsable (Annex V, opcional per els de Títol de Tècnic)
L’alumnat amb certificació de Programa de Qualificació Professional Inicial Experimental a la Comunitat,
tindrà un increment de 0,1 en la qualificació.
- L’alumnat que haja sol·licitat exempció de part específica de la prova de Grau Superior, per títol de tècnic
de la mateixa família professional o d’una família o cicle relacionat, haurà d’aportar fins el 5 de juliol de
2018, la certificació acadèmica corresponent.
- TAXA, http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS
EXEMPCIONS
Com que les exempcions de la prova d’accés del 2018 són prou complexes, passeu per la secretaria del
Centre per a consultar-ho cas per cas.
En principi són possibles exempcions els casos de:
- Experiència laboral igual o superior a un any (Termini acreditació 31-05-2018)
- Haver superat l’accés a la Universitat de major de 25 anys
- Haver superat la prova d’accés a grau superior.
- Haver cursat 1r de PQPI
- Haver cursat 4t d’ESO
- Haver cursat Batxillerat
IMPORTANT: Heu de tindre en compte que el termini de sol·licitud d’accés a la prova d’accés
no té res a veure amb el termini de preincripció de matrícula. Heu de seguir demanant informació al
Centre respecte la PREINSCRIPCIÓ de matrícula. També en la nostra web teniu la informació
www.velesevents.com
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CALENDARI (ANNEX I) I HORARI DE LES PROVES (ANNEX II) ho podeu consultar en la
convoactòria de les proves en l'enllàç
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/13/pdf/2018_2101.pdf

La documentació la podeu trobar en els enllaços següents:
- Sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés a cicles de grau MITJÀ
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18047_BI.pdf

- Sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés de grau SUPERIOR:
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18052_BI.pdf

- DECLARACIÓ RESPONSABLE (a acompanyar tant als de grau MITJÀ com SUPERIOR)
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf

-

TAXES 2018

MITJÀ 6,42 euros
SUPERIOR 9,64 euros
Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes on pots obtindre el model 046 de pagaments a la
Generalitat:
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS

