PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
CONVOCATÒRIA

Resolució de 3 d'abril de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació
Professional (DOCV del 27-04-2012).
REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES PROVES

-Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d’accés directe a un
cicle formatiu.
- Proves de Grau Mitjà: tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2012.
INSCRIPCIONS (PROVES DE GRAU MITJÀ)

Del dilluns 30 d'abril al divendres 11 de maig de 2012, ambdós inclusivament, a la
Secretaria de l'Institut, de 10 a 13 hores.
MODEL DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

Es recollirà en la Secretari de l'Institut: annexos III, V i VI, de la Resolució de
convocatòria de les proves.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

- Sol·licitud d'inscripció per duplicat (dels annexos III,V i VI).
- Original i fotocòpia del DNI, o targeta d'estranger, o permís de residència temporal
o definitiva, o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).
- Justificant del pagament de les taxes (ordinàries: 6,24€. Família Nombrosa: 3,12
€; aquesta situació haurà de justificar-se amb l'original i la fotocòpia del Títol de Família
Nombrosa).
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA PER A EXEMPCIONS

S'hi adjuntarà a la sol·licitud, si l'aspirant ja la posseeix, o s'entregarà en el termini
establit en l'annex I de la Resolució que convoca les proves: del 30 d'abril al 27 de juny
(convocatòria ordinària), del 4 de setembre al 10 de setembre (convocatòria
extraordinària), excepte la documentació que acredite l'exempció per experiència laboral,
que haurà d'entregar-se en el termini de presentació de sol·licituds.
LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES (GRAU MITJÀ)

Alumnat inscrit en aquest centre: IES “Enric Valor“ de Pego. Sala d'Usos Múltiples.
DATA DE REALITZACIÓ DE LES PROVES (GRAU MITJÀ)

- Convocatòria ordinària: divendres 15 de juny de 2012.
- Convocatòria extraordinària: dimarts 4 de setembre de 2012.
DOCUMENTS QUE HAN DE PORTAR-SE DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES

DNI, o targeta d'estranger , permís de residència temporal o definitiva, o visat
d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).
Més informació sobre les proves (normativa, calendari, exemplificacions, etc.,) la
teniu en la web de la Conselleria d'Educació: http://www.cefe.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm
Pego, 27 d'abril de 2012
EL SECRETARI

