PROVA D'ACCÉS CFGS - CONVOCATÒRIA ÚNICA (JUNY 2018)
Conforme la Resolució del 13 de febrer de 2018 (DOCV 13.03.2017) la DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR amb la
sol·licitud en la secretaria del 17 de MAIG al 31 de MAIG de 2018:
- Fotocòpia DNI,NIE, PASSAPORT...
- Declaració responsable
- Documentació justificativa exempcions (des de el 17 de maig al 5 de juliol, excepte experiència laboral que
s'entregarà en el moment de la inscripció)
- TAXA DE PAGAMENT al banc o caixa d'estalvis: 9,64€ / Si eres Fª Nª Ordinària 4,82€(presentar la documentació
justificativa)DEMANAR EN LA SECRETARIA.
OPCIONS DE PROVA, MATÈRIES DE BATXILLERAT EN QUÈ ES BASEN:
OPCIÓ
MATÈRIES DE BATXILLERAT
FAMÍLIES PROFESSIONALS
(Triar dues assignatures)
A) Humanitats i Ciències Socials - Història
- Economia
- Geografia

- Administració i gestió
- Comerç i màrqueting
- Hosteleria i turisme
- Serveis Socioculturals
comunitat

i

a
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EXAMEN: ORDINÀRIA(JUNY)- 20/06/2018 – CALENDARI ADJUNT
La superació de la prova d'accés exempció no donarà dret a l'admissió directa de l'alumnat. Per poder matricular-se en
un cicle formatiu, l'alumnat haurà de presentar la sol·licitud d'admissió en el centre què vulga cursar el cicle formatiu
en el període que s'establisca a aquest efecte. El centres reservaran el 20% de les places vacants.

PRUEBA DE ACCESO CFGS- 2018-CONVOCATORIA ÚNICA(JUNIO)
Conforme la Resolución del 13 de Febrero de 2018(DOCV 13.03.2018) la DOCUMENTACIÓN a PRESENTAR con
la solicitud en la secretaria del 17 de MAYO al 31 de MAYO de 2018:
- Fotocopia DNI,NIE, PASAPORTE...
- Declaración responsable
- Documentación justificativa exenciones(del 17 de Mayo al 5 de Julio, excepto experiencia laboral que se entregará en
el momento de la inscripción)
- TAXA DE PAGO al banco o caja de ahorros: 9,64€ / Si eres Fª Nª Ordinaria 4,82€ (presentar la documentación
justificativa)PEDIR EN LA SECRETARIA.
OPCIONES DE PRUEBA, MATERIAS DE BACHILLER EN QUE SE BASAN:
OPCIÓN
MATERIAS DE BACHILLERATO
FAMILIAS PROFESIONALES
(Elegir dos asignaturas)

A) Humanidades
Sociales

i

Ciencias - Historia
- Economía
- Geografía

- Administración y gestión
- Comercio i marketing
- Hostelería y turismo
- Servicios Socioculturales i a la
comunidad

EXAMEN: ORDINARIA(JUNIO)- 20/06/2018 – CALENDARIO ADJUNTO
La superación de la prueba de acceso o exención no dará derecho a admisión directa del alumnado. Para poder
matricularse en un ciclo formativo, el alumnado deberá presentar la solicitud de admisión en el centro que desee cursar
el ciclo formativo en el período que se establezca al efecto. Los centros reservaran el 20% de les plazas vacantes.

