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INFORME SOBRE LA NOTÍCIA APAREGUDA EL 23-04-2010, EN LA 
PÀGINA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA SOBRE L’ACCÉS DELS 
ESTUDIANTS AMB LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL (http://www.uv.es/graus/peafp.htm) 
 
 
La informació i orientació sobre les proves d’accés a la universitat tenen una base legal i 
normativa tant del Ministeri d’Educació com de la Conselleria d’Educació que està 
clarament reflectida al Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. 
 
1. Normes generals 
El Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, establix el calendari d’aplicació de la nova 
ordenació del Sistema educatiu, establida per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació. Segons l’apartat 2 de l’article 17 del mencionat reial decret, estableix que 
les administracions educatives organitzaran la prova d’accés a la universitat per als 
alumnes que hagen cursat les ensenyances de Batxillerat regulades per la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 
 
2. Normes específiques per a l’accés 
 
2.1. El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual se regulen les condicions 
per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procedimients 
d’admisió a les universitats públiques espanyoles estableix: 
 

“CAPÍTULO IV Acceso a la universidad desde otras titulaciones 
Artículo 26. Títulos de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior. 
1. Quienes estén en posesión de los títulos de técnico superior de formación 
profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño, o técnico deportivo 
superior a que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo de Educación, o títulos equivalentes, podrán acceder sin necesidad de 
prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
2. A efectos de ordenar, cuando ello sea necesario, las correspondientes 
solicitudes, se establecerá un acceso preferente mediante la adscripción de cada 
uno de los títulos del número 1 anterior a las ramas de conocimiento en que se 
estructuran las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Anexo II de este real decreto.” 

 
 3. Norma específica sobre les notes d’admissió i preferència d’accés 
 
3.1. L’Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s’actualitzen els annexos del 
Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual se regulen les condicions per 
l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procedimients d’admisió a 
les universitats públiques espanyoles. 
 

“3. Para la admisión a las enseñanzas universitarias  oficiales de Grado en las 
que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir, en el 
que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, las 
universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de 
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admisión que corresponda, que se calculará con la siguiente fórmula y se 
expresará con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en 
caso de equidistancia a la superior. 
4. La nota de admisión incorporará las calificaciones de los módulos 
profesionales del ciclo formativo de grado superior, en el caso de que se 
establezca que este sea de acceso preferente a la rama de conocimiento de las 
enseñanzas del título al que se quiera ser admitido. 
5. El parámetro de ponderación (a o b) de los módulos será igual a 0,1. Las 
universidades podrán elevar dicho parámetro hasta 0,2 en aquellos módulos que 
consideren más idóneos para seguir con éxito dichas enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado. Las universidades deberán hacer públicos los valores de 
dichos parámetros para los módulos seleccionados al inicio del curso 
correspondiente a la prueba. 

 
3.2. La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció a les universitats 
públiques del sistema universitari valencià va proposar per a la seua aprovació l’Ordre 
29/2010 de 20 d’abril per l’accés a la Universitat dels estudiants que tenen el títol de 
Batxiller,  que ha estat publicada al DOCV del 30 d’abril. Res es diu de proves 
específiques per a les persones amb la titulació de técnic superior de Formació 
Professional 
 
3.3. La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària, en la 
seua reunió del dimecres 17 de juny de 2009, ha acordat en juny de 2009 les 
Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2010/2011 i 2011/2012.  
 
A) Este acord de ponderacions és vàlid per a dos cursos. En ell consten les ponderacions 
de totes les titulacions universitàries per a ambdós cursos, el 2010/2011 i el 2011/12. 
B) Respecte a les ponderacions dels mòduls dels cicles formatius (article 26 del Reial 
Decret), totes les ponderacions seran de 0,1. 
C) Respecte a les ponderacions de les assignatures que consten en els annexos del Reial 
Decret i que no són de segon curs de batxillerat en la nostra comunitat autònoma, als 
estudiants que vinguen d’altres comunitats autònomes i les hagen cursades en segon 
curs de batxillerat, se’ls aplicaran ponderacions de 0,1 en totes estes assignatures 
(Anatomia Aplicada, Arts Escèniques, Cultura Audiovisual, Economia, Història del 
Món contemporani i Volum) en les branques de coneixement corresponents segons la 
normativa del BOE. 
 
3.4.La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana a la pàgina 
htttp://www.edu.gva.es/univ/docs/PAU_triptico_val.pdf) té publicat el tríptic informatiu 
de les PAU 2010, el punt 5 explica com obtindre la Nota d’accés a la universitat dels 
estudiants de cicles formatius: 
“La nota d’accés a una determinada titulació per als estudiants de cicles formatius 
es calcularà amb la fórmula següent:  
Nota d’accés a la titulació = NMC + 0.1 x M1 + 0.1 x M2  
NMC és la nota mitjana del cicle formatiu, expressada amb tres xifres decimals.  
M1 i M2 són les dos millors qualificacions dels mòduls del cicle formatiu. 
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4. VALORACIÓ DE L’STEPV 
 
L’accés a les universitat valencianes per a juny de 2010 ha estat informat als estudiants 
dels cicles formatius de Grau Superior d’acord amb la regulació normativa explicada las 
apartats anteriors. El sindicat considera que en aquest moment la Universitat de 
València no pot establir uns requisits d’accés, com ara unes proves específiques, per a 
uns estudiants i persones amb el títol de Técnic Superior de FP a un mes del final de 
curs i sense un acord legal dels òrgans competents  i una informació pública en temps i 
forma.  
 
L’STEPV adoptarà i defensarà totes les mesures necessàries pel manteniment de la 
normativa actual d’accés de les persones amb el Títol de Técnic Superior de Formació 
Professional. Així mateix donarà suport als estudiants i professorat dels cicles formatius 
de grau superior en la defensa de les seues reivindicacions. 
 
València, 6 de maig de 2010. 


