AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Ensenyament
Escola Municipal d’Adults

INFORMACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR (CFGS)

Informació extreta de la convocatòria de 2017 i de la resolució EDU/2898/2006
Quan surti la informació de la convocatòria de 2018, hi poden haver modificacions.

•

Què és la prova d’accés als CFGS?

El Departament d' Educació convoca cada any:
o

la prova d' accés als cicles formatius de grau superior amb l' objectiu que les persones que
no tenen la titulació necessària per a fer un CFGS i que compleixen els requisits, puguin
accedir, un cop superada la prova, a cursar un CFGS.

o

La prova d’accés als ensenyaments d’esports que condueixen a l’obtenció de les titulacions
oficials de tècnic/a superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3, amb l’objectiu
que les persones que compleixen el requisit (superació de la prova específica corresponent)
puguin accedir, un cop superada la prova, a cursar aquests ensenyaments.

La prova d’accés no és cap titulació equivalent al batxiller acadèmicament, però per a oposicions si
que té equivalència. Té validesa permanent.

•

Què és el curs experimental de preparació per a la prova
d’accés als CGFS?

És un curs de preparació que imparteix

l’EMAP per a fer la prova d’accés, pel qual l’escola pot

avaluar, puntuar i reconèixer la participació de l’alumne en aquest curs de preparació.
Els avantatges per l’alumne són evidents atès que la nota de la prova que tothom ha de superar s’ha
de sumar una nota del curs que donarem des de la pròpia EMAP.
El funcionament per a obtenir aquesta nota és el següent:
o

L’alumne haurà d’assistir com a mínim un 80% de les classes.

o

Els diferents professors donaran una nota de curs de cada assignatura. Aquestes se sumaran
i donaran una nota mitjana compresa entre 0 i 10. Si les assignatures específiques que vol fer
l’alumne no les fa l’EMAP, es faran obligatòriament mitjançant l’IOC (Institut Obert de

o

Catalunya) a distància.
La nota que nosaltres donem a l’alumne es multiplica pel factor corrector 0.20 (però hi poden
haver modificacions) i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als CFGS (com a
mínim un 4).

El curs consta de 2 parts:
part comuna: llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa (presencial) o bé francès i
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alemany (mitjançant l’IOC) i matemàtiques (o història pels ensenyaments esportius).
part específica : escolliu 2 matèries que poden ser diferents per a cada cicle formatiu.

Opcions de matèries corresponents a la part específica
Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries de
l'opció A, l'opció B, l’opció C o l’opció D.
Aquestes opcions també són d’aplicació a efectes de:
- l’admissió a les proves per a persones que tenen 18 anys (o els compleixen
durant l'any de la prova) i tenen un títol de tècnic d’alguna de les famílies
professionals incloses en la mateixa opció de la part específica
- l’exempció de la part específica de la prova per a persones que tenen un títol de
tècnic d’alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la
part específica

Opció A

Opció B

Opció C

Opció D

Matèries:

Matèries:

Matèries:

Matèries:

Dibuix tècnic

Biologia

Física

Ciències de la terra i
del medi ambient

Economia de
l’empresa

Educació física i una
de matèries següents:

Geografia

Biologia

Psicologia i sociologia

Ciències de la terra i
del medi ambient

Tecnologia industrial

Química

Segona llengua
estrangera
Famílies professionals:
Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Imatge i so
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Marítimopesquera
Tèxtil, confecció i pell

Química

Famílies
professionals:

Famílies
professionals:

Famílies
professionals:

Activitats físiques i
esportives

Administració i gestió

Activitats físiques i
esportives

Agrària
Imatge personal
Indústries alimentàries
Química
Sanitat
Seguretat i medi
ambient
Serveis socioculturals i
a la comunitat

Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme

Cicles d’ensenyaments
esportius (*)

Informàtica i
comunicacions
Serveis socioculturals i
a la comunitat
Seguretat i medi
ambient
Prevenció de riscos
professionals (CFGS)

Prevenció de riscos
professionals (CFGS)

Transport i manteniment de
vehicles
Vidre i ceràmica
Prevenció de riscos professionals
(CFGS)
•

Requisits per a poder fer la prova

No es poden presentar a la prova les persones que tenen la titulació acadèmica o ensenyaments
equivalents que permetin l’accés directe als CFGS.
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Per presentar-te a la prova :
o has de tenir 19 anys complerts o complir-los durant el 2018.
o Has de tenir 18 anys o complir-los durant el 2018 i en data de matriculació de la prova
acreditar tenir un títol de tècnic de grau mitjà o estar en disposició d’obtenir-lo d’acord
amb la relació d’afinitats establertes en el quadre d’afinitats.
•

Matrícula de les proves d’accés

Us informarem detalladament de com fer la matriculació a les proves quan surti la convocatòria
de l’any 2018 (aproximadament el febrer de 2018)
Normalment el període d’inscripció per a fer la prova és al març, i es fa via Internet.
www.gencat.cat/ensenyament.
Les fases del procés són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

publicació de la convocatòria al DOGC,
inscripció i pagament de les taxes (drets d’examen,el curs passat van ser uns 33 euros)
assignació de centre,
presentació de la documentació al centre assignat,
publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses,
presentació de reclamacions, si cal,
publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses,
prova,
publicació de la qualificació provisional,
revisió de la qualificació, si cal,
publicació de la qualificació definitiva,
lliurament del certificat.

•

Exempcions totals o parcials de la prova:

Exempció de la part comuna
Es pot sol·licitar per:
a) Haver superat amb anterioritat la prova comuna d'accés a cicles formatius de grau superior de
formació professional.
b) Haver superat amb anterioritat les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments
esportius de grau superior.
c) Haver superat les proves d'accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior
d'ensenyaments del règim especial d'arts plàstiques i disseny.
d) Haver superat els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés a un cicle formatiu
diferent del cicle a què es vol accedir.
La qualificació obtinguda en una prova superada anteriorment podrà ser la nota de la part
comuna de la prova d'aquesta convocatòria.
Exempció de llengua catalana
o

Persones que acreditin menys de 2 anys de residència a Catalunya (el dia de la prova) .
La sol·licitud s’ha de fer al Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament
d’Educació (Via Augusta, 202, planta 2C, 08021 Barcelona).
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Exempció de la part específica de la prova

Persones amb experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionades
amb el CFGS que es vol accedir. Amb la mateixa categoria: 1 any d’experiència. Amb
categoria inferior: 3 anys d’experiència.
Per als CF d’esports. Un any entrenant o dirigint equips esportius a jornada completa.
Per als CF de serveis socioculturals I a la comunitat, experiència d’1 any en tasques de
voluntariat
Persones que tinguin un CFGM del mateix grup d’itineraris que el CFGS que es vulgui
accedir (veure el quadre d’opcions de matèries corresponents a la part específica)
•

Estructura i puntuació de les proves

L’any 2017, les proves s’han celebrat el 17 i 18 de maig. I l’ institut més proper on es van
matricular la majoria d’alumnes que s’havien d’examinar de la part comuna i específica fou l’ IES
Baix Empordà a Palafrugell.
La prova té dues parts que es fan en dues tardes:
Part A: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i
matemàtiques (4 hores)
Part B: dues matèries específiques (3 hores).
La puntuació global es calcularà aplicant el barem del 50% part comuna i 50% part específica.
Es consideren aptes les persones que hagin obtingut una puntuació igual o superior a 5. Es pot
treure un 4 a la prova d’accés i es pot completar fins el 5 amb la puntuació obtinguda al curs de
formació a l’Escola d’Adults i/o la puntuació del currículum.
Com a mínim s’ha de treure un 3 de una de les parts per a poder fer mitjana aritmètica.
La persona que tingui una exempció obtindrà la nota final segons els resultats obtinguts a la
resta de les matèries.

•
-

I després de passar la prova, què?

Possiblement t’hauràs de preinscriure a l’institut abans que coneguis la nota de la prova.
Quan coneguis la nota (millor que sigui alta) hauràs de competir amb altres companys per a
accedir a una de les places que els instituts reserven a l’ alumnat que provenen de proves
(no de batxillerat).
•
•

•
•

•
-

-

Haver superat la prova d'accés a grau superior permet l'accés a qualsevol cicle
de grau mitjà de formació professional
Haver superat la prova d'accés a grau superior substitueix la part comuna de la
prova d'accés, a grau mitjà i a grau superior, d'arts plàstiques i disseny. La
substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en
la prova superada.
Haver superat la prova d'accés a un determinat cicle formatiu de grau superior
de formació professional permet l'accés a qualsevol cicle de la seva opció.
Haver superat la prova d'accés a la formació professional de grau superior, als
ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i als
ensenyaments esportius de grau superior, serà equivalent al títol de batxiller, als
únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s'acrediti
estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o
equivalent acadèmic.

Més informació i adreces electròniques d’interès

Servei Territorial del Departament d’Educació a Girona- 872975000
www.gencat.cat/ensenyament
( informació dels diferents cicles formatius per famílies professionals)
(informació sobre la convocatòria de 2017, models d’impresos de matriculació, temaris
d’assignatures, exàmens de l’última convocatòria...)
www.xtec.es/centres/a8019654 (exàmens i solucions d’altres convocatòries)

