IES “LA SÉNIA”
(46017675)

C/ José Capuz, 96 46200 PAIPORTA
Telèfon: 961205955 Fax: 961205956
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INFORMACIÓ
PROVA ACCÉS A CICLES (ANY 2020)
➢ INSCRIPCIÓ: Del 25 al 29 de maig de 2020
➢ LLOC DE REALITZACIÓ:
- Les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà es realitzaran en tots els centres
docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau mitjà.
- Les proves d’accés a cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres
docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles relacionats amb
l’opció triada. En aquest Centre estan les opcions: A) Humanitats i Ciències Socials
B) Tecnologia
➢ DADES DE L’EXAMEN: L’1 i 2 de juliol de 2020
➢

PROCEDIMENT: Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a
mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic a la
Secretaria del centre docent en el que desitja fer la prova, en el qual indicaran en
l’assumpte del mateix, les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona
sol·licitant.
Correu de Secretaria d’aquest Centre: 46017675.secret@gva.es
La documentació, la informació i el calendari es troba disponible en:
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario
En aquest enllaç, també es pot consultar el correu electrònic dels altres Centres:
Annex X (Grau Mitjà) i Annex XI (Grau Superior)

Documentació a enviar en el correu electrònic:
Sol·licitud d’inscripció. Annex III (G. Mitjà) i Annex IV (G. Superior)
Documents acreditatius de la identitat: DNI, NIE, etc
Declaració responsable que no es compleixen els requisits d’accés directe per altres
quotes (Annex V).
Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de tècnic/a de Formació
Professional podran presentar-.se a les proves d’accés a cicles formatius de
G. Superior, tenint-se en compte el resultat de la prova, únicament a l’efecte d’admissió
i en aquest cas no presentaran la declaració responsable.
 Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.
 En el seu cas, la documentació justificativa relacionada en l’apartat huité i catorze
d’aquesta resolució (exempcions) si ja la posseeixen, o es lliurarà en el termini indicat
en aquesta, segons model que s’indica en els annexos VI i VII.




Paiporta, 5 de maig de 2020
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