
 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS DE PRIORITAT EN L'ADMISSIÓ – CFGS 
 

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] 

 

2.1. En els contingents d'accés directe a CFGS 

i) les sol·licituds es prioritzaran en funció de l'expedient acadèmic 

ii) tenint en compte que tindran preferència els qui reunisquen els requisits acadèmics en 

convocatòria final ordinària de Batxiller o de cicle GM, o bé els va obtindre en cursos anteriors.  

iii) la valoració de l'expedient estarà referida a les modalitats i matèries vinculades a cada títol, 

amb independència que els sol·licitants procedisquen del mateix o de diferent centre, segons 

s'indica en els apartats 2.1.1. i 2.1.2. següents. 
 

2.1.1 Dins del contingent d'accés directe per estar en possessió del títol de batxiller o en estudis 

equivalents s'estableixen els següents criteris de prioritat per a cada cicle formatiu dels indicats en 

la primera columna del quadre que constitueix l'annex V-a: 

a) Tindran preferència, ordenades segons la nota mitjana que figure en l'expedient acadèmic, 

els qui hagueren cursat alguna de les modalitats de Batxillerat o de Batxillerat Experimental, 

així com les respectives opcions del COU, assenyalades en la segona columna de l'annex V-a.  

b) Dins de les indicades en la lletra anterior, tindran preferència els qui hagueren superat a 

més la matèria o matèries assenyalades en la tercera columna de l'annex V-a, ordenades al 

seu torn segons nota mitjana de l'expedient acadèmic. Quan consten dues matèries, tindran 

preferència els qui hagueren superat les dues matèries; en cada subgrup les sol·licituds 

s'ordenaran per nota mitjana de l'expedient acadèmic.  

c) Les restants sol·licituds s'ordenaran segons la nota mitjana de l'expedient a continuació de 

les indicades en les lletres anteriors. Dins d'elles, tindran preferència els qui hagueren superat 

la matèria o matèries assenyalades en la tercera columna de l'annex V-a, ordenades, al seu 

torn, segons nota mitjana de l'expedient acadèmic. Quan consten dues matèries, es donarà 

preferència als qui hagueren superat les dues matèries; en cada subgrup les sol·licituds 

s'ordenaran per nota mitjana de l'expedient acadèmic. 

 

2.1.2. Dins del contingent d'accés directe per estar en possessió del títol de tècnic de formació 

professional tindran prioritat, ordenats segons la nota mitjana que figure en l'expedient acadèmic, 

els qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a la qual 

pertanga el cicle al qual pretenguen accedir. 
 

2.2. En el contingent d'accés mitjançant prova d'accés (PAC) i altres vies d'accés (OVAC) es tindrà en 

compte el següent: 

2.2.1 La certificació d'haver superat la PAC indicarà l'opció o opcions superades i les famílies o 

cicles al fet que dona accés. Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor qualificació. Si l'opció 

de prova d'accés superada no es correspon amb la família o cicles que sol·licita segons l'indicat en 

l'annex V-b, el sol·licitant serà exclòs de l'admissió. 

2.2.2. Les sol·licituds dels qui hagueren superat la PAC a la Universitat per a majors de 25 anys 

s'ordenaran per la nota mitjana que figure en el seu certificat sempre que desitge accedir als 



 

 

 

 

 

 

 

CFGS adscrits a la mateixa branca de coneixement que l'opció de prova que va superar d'acord 

amb l'indicat en l'annex V-b. Quan el sol·licitant desitge accedir a altres cicles no adscrits a la 

branca de coneixement corresponent a la seua opció de prova se li assignarà la qualificació de 5 

atesa la normativa reguladora de les PAC. 

2.2.3. Quan el sol·licitant estiguera en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional i 

haguera optat per concórrer pel contingent d'accés mitjançant PAC i OVAC, s'atendrà 

exclusivament la qualificació obtinguda en la PAC i a les regles aplicables a aquest contingent. 
 

 


