
 

 

 
 

CRITERIS DE PRIORITAT EN L'ADMISSIÓ – CFGM 
 

Extracte de l'Article 6 de l'ORDRE 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior 

de Formació Professional en la Comunitat Valenciana [2016/4016] 

 

 

1.1. En els contingents d'accés directe a CFGM 

i) les sol·licituds es prioritzaran en funció de la nota mitjana obtinguda en l'ESO per l'opció 

d'ensenyaments aplicats, en estudis equivalents o en el títol Professional Bàsic (FPB),  

ii) al seu torn, dins de les sol·licituds per *FPB, tindran preferència, ordenades segons la nota 

mitjana que figure en l'expedient acadèmic, aquelles dels qui hagueren cursat el títol FPB que 

s'indica per a cada CFGM en l'annex V-c.  

 

1.2. En el contingent d'accés mitjançant curs de formació específic d'accés directe (CEAD), prova 

d'accés (PAC) i altres vies d'accés (OVAC) es tindrà en compte el següent: 

a) En el cas mitjançant CEAD o PAC, les sol·licituds es prioritzaran respectivament en funció de 

la nota obtinguda en aquest curs o en aquesta prova, en la PAC a cicles de GS en qualsevol de 

les opcions o en la PAC a la universitat per a majors de 25 anys, amb independència que els 

sol·licitants procedisquen del mateix o de diferent centre.  

b) En el cas d'alumnat procedent d'un programa de qualificació professional inicial (PCPI) la 

qualificació serà de 5 o la que corresponga si va optar per millorar la seua nota a través de la 

PAC. 

c) En el supòsit d'alumnat procedent d'altres comunitats autònomes que haguera cursat un 

PCPI (Reial decret 1147/2011), les sol·licituds es prioritzaran en funció de la nota mitjana del 

certificat acadèmic del primer nivell d'aquest programa. 

 

1.3. Les sol·licituds d'admissió en mòduls professionals associats a unitats de competència 

corresponents a oferta parcial s'ordenaran pel seu registre d'entrada i a després de les sol·licituds 

rebudes en el procediment d'admissió en la modalitat d'oferta completa, en el contingent pel qual 

accedisca el/la sol·licitant. 

 

 


