
 

 

  

 - Extracte normativa - 

 OFERTA PARCIAL 
  

 
ORDRE 18/2016, d’1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es 
regulen l’accés, l’admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació 
Professional de la Comunitat Valenciana. 

 
ADMISSIÓ EN MODALITAT D’OFERTA PARCIAL (MÒDULS DE GRAU SUPERIOR) 
 

REQUISITS D’ACCÉS 

 

Artícle 5. Requisits d’accés:  

2. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

2.1. ACCÉS DIRECTE. 

2.1.1. Per a accedir als cicles formatius de grau superior de Formació Professional es requereix estar en 
possessió del títol de Batxiller o del títol de Tècnic de Formació Professional. 

2.1.2. Sense perjuí del requisit establit en l’apartat 2.1.1, podran accedir als cicles formatius de grau 
superior els qui es troben en algun dels casos següents: 

a) Estiguen en possessió del títol de Batxiller establit en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, 
d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE). 

b) Hagen superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental. 

c) Hagen superat el curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitària. 

d) Posseïsquen el títol de Tècnic Especialista (FPII), Tècnic Superior o equivalent a efectes 
acadèmics. 

e) Posseïsquen una titulació universitària o equivalent. 

2.1.3. S’acceptarà com a títol de Batxiller a qui es refereix l’article 41.3.a de la Llei Orgànica 2/2006, de 
3 de maig, el títol de Batxiller expedit després de cursar l’antic Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP). 

2.2. ACCÉS PER MITJÀ DE PROVA I ALTRES VIES D’ACCÉS 

2.2.1 Podran accedir als cicles formatius de grau superior sense reunir el requisit esmentat en l’apartat 
2.1 els sol·licitants que hagueren aprovat en qualsevol convocatòria la prova d’accés als cicles formatius 
de grau superior prevista en l’article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. En tot cas, l’opció de la 
prova superada haurà de permetre l’accés al cicle formatiu per al qual se sol·licita l’admissió. Per a 
accedir per aquesta via es requerirà tindre 19 anys complits l’any natural de realització de la prova. 

2.2.2. Quedaran exempts de realitzar la prova: els qui hagueren superat la prova d’accés a la universitat 
per a majors de 25 anys. 

2.2.3. També podran accedir acollint-se a la quota de places oferides per prova d’accés i altres vies 
d’accés aquells sol·licitants que estant en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional 
tinguen superada la prova d’accés o opten per realitzar-la i la superen, i en este cas es requerirà tindre 
18 anys complits l’any de realització de la prova. 

4. OFERTA PARCIAL: SENSE REQUISIT D’ACCÉS 

Sense perjuí dels requisits d’accés establits en els apartats anteriors, podrà accedir a l’oferta parcial de 
mòduls professionals de cicles formatius de grau mitjà i superior l’alumnat amb experiència laboral que, 
sense reunir aquests requisits, sol·licite la seua admissió en mòduls professionals associats a unitats de 
competència.  

Per a l’admissió en mòduls no associats a unitats de competència i, si és el cas, posterior obtenció d’un 
títol de Formació Professional, haurà d’acreditar en tot cas els requisits d’accés establits en l’apartat 2 
en el supòsit dels mòduls professionals de cicles formatius de grau superior. 

 
 
 


