INFORMACIÓ DE CONVOCATÒRIES I PROVES D'ACCÉS
Proves per a l'obtenció del títol en Educació Secundària Obligatòria per a majors de
18 anys.
Les persones majors de 18 anys es poden presentar a les proves per a l'obtenció directa
del títol de Graduat en Educació Secundària.
Els centres de formació de persones adultes ofereixen a més una sèrie de possibilitats
educatives per a persones majors de 18 anys (entre elles la preparació per a aquesta
prova). La duració de cada curs depén de la preparació prèvia de cada persona i del
temps disponible, i pot durar un o més anys acadèmics.
+Info Formació Bàsica de Persones Adultes

Proves lliures per a l'obtenció del Títol de Batxillerat per a majors de 20 anys
El Batxillerat té com a finalitat la formació general de l'alumnat i la seua preparació per a
aconseguir una maduresa intelectual que els permeta la integració en la vida activa o
continuar estudis superiors.
Existeix la possibilitat de presentar-se, si es tenen 20 anys complits, a les proves lliures
que es convoquen cada any per a obtindre el títol de manera directa.
+Info proves lliures per a obtindre el Títol de Batxillerat

Proves d'accés a la Formació Professional
En la Comunitat Valenciana es poden cursar més de 150 cicles formatius agrupats per
famílies professionals, segons els següents nivells:
• Formació Professional Bàsica, títol de professional bàsic, oferta obligatòria i gratuïta
• Grau Mitjà, títol de Tècnic, educació secundària post-obligatòria.
• Grau Superior, títol de Tècnic Superior, educació superior.
Es pot accedir a la Formació Professional de dues maneres:
• Accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
• Accés mitjançant una prova, si no es compleixen tals requisits.

Si s'accedeix mitjançant prova existeix també la possibilitat d'accedir a cursos preparatoris
de les diferents especialitats.
+Info Formació Professional

Proves d'accés als Ensenyaments Esportius
Per a accedir als diferents Ensenyaments Esportius s'han de complir una sèrie de
requisits generals i específics segons el cicle i el nivell.
Per a cada modalitat esportiva es requereix, a més, una prova de caràcter específic o
l'acreditació corresponent d'un mèrit esportiu que demostre tindre les condicions
necessàries per a cursar els ensenyaments corresponents.
D'altra banda l'alumnat que no tinga el requisit acadèmic pot cursar, si el necessita, cursos
prepratoris de les proves d'accés tant del grau mitjà com del superior.
+Info Ensenyaments Esportius

Proves d'accés al Ensenyaments de Música i Dansa
Els ensenyaments de Música i Dansa formen part dels Ensenyaments Artísitics i es
divideixen en dues modalitats:
• Elementals
• Professionals
En totes dues modalitats és necessària i obligatòria la prova d'accés en la qual es
valoraran les aptituds de els/les aspirants.
A la finalització dels estudis Professionals, l'alumnat té la possibilitat de continuar els
estudis d'Ensenyaments Superiors de Música i Dansa.
+Info Ensenyaments de Música i Dansa

Proves d'accés als Ensenyaments de Formació Professional d'Arts Plàstiques i
Disseny.
Els Ensenyaments de Formació Professional d'Arts Plàstiques i Disseny formen part dels
Ensenyaments Artístics i s'estructuren en mòduls de grau mitjà i grau superior, agrupats
per famílies professionals artístiques que, al seu torn, estan integrades per diferents
especialitats.
Es pot accedir de diferents maneres als dos tipus de mòduls en funció dels requisits
acadèmics i aptituds de l'alumnat:

• Accés directe
• Accés mitjançant prova sense requisits acadèmics (amb part general i part específica)
• Accés mitjançant prova amb requisits acadèmics
+Info Ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny

