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

INFORMACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)
Informació extreta de la convocatòria de 2017 i de la resolució
EDU/2898/2006 per la qual es regula amb caràcter experimental la
formació per a les proves d’accés als CFGM.
Quan surti la
modificacions.
•

informació

de

la

convocatòria

de

2018,

poden

haver

Què són els cicles formatius de grau mitjà CFGM?

Els CFGM són la formació professional bàsica amb la que s’ obté el títol de tècnic de la
professió corresponent i amb el que es pot accedir al món laboral o bé continuar en la
formació superior amb una prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
Hi ha molts CFGM. A l’hora de triar el que t’interessa has de tenir en compte tant les
teves afinitats per aquella professió com el lloc on el podràs realitzar.
•

Què és la prova d’accés als CFGM?

El Departament d' Educació convoca cada any la prova d' accés als cicles formatius de grau
mitjà amb l’objectiu que les persones que no tenen el GESO l que compleixen els requisits,
puguin accedir, un cop superada la prova, a cursar un CFGM.
La prova d’accés no és cap titulació equivalent al GESO, és un accés que et permet
continuar estudiant.
Les proves d’accés superades tenen validesa permanent.
Haver superat la prova d'accés a grau mitjà
- permet l' accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional,
- permet l' accés a qualsevol especialitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments
esportius i a les formacions esportives de nivell 1, sempre que es compleixin la resta de
requisits d' accés a aquests ensenyaments
- substitueix la part comuna de la prova d’accés a grau mitjà d'arts plàstiques i disseny
(la substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la
prova superada).
•

Què és el curs de preparació per a la prova d’accés als CGFM de l’EMAP?

És un curs de preparació per a fer la prova d’accés.
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:
- L’alumne haurà d’assistir com a mínim un 80% de les classes
- Els diferents professors donaran una nota de curs de cada assignatura. Aquestes se
sumaran i donaran una nota mitjana compresa entre 0 i 10.
- La nota que nosaltres donem a l’alumne es multiplica pel factor corrector 0.20 i
s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als CFGM (com a mínim un 4)
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•

Requisits per a poder fer la prova

Per presentar-te a la prova has de tenir 17 anys complerts o complir-los durant el
2018, no has de tenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) o
equivalent.
•

Estructura de la prova
o

o
o

Part comunicativa i social (competències en llengua catalana, en llengua
castellana, en social i ciutadana i en llengua estrangera- francès o
anglès)
Part cientificotecnològica (competència en interacció amb el món físic i
la competència en tecnologies)
Part matemàtica

•

Matrícula de les proves

-

-

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 (nosaltres us ajudem a fer la inscripció).
S’han de pagar unes taxes (+-23 euros)

•

Exempcions totals o parcials de la prova:

-

Exempció total
o

Persones que superin els mòduls obligatoris (A i B) dels PFI-FIAP , i obtinguin
una qualificació igual o superior a 8, acreditada amb la certificació emesa pel
centre.

Exempció parcial de llengua catalana
o

Persones que acreditin menys d’1 any de residència a Catalunya. Cal demanarla abans de fer la inscripció a la prova, al Servei d’Immersió i Acolliment
Lingüístic del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, planta 2C,
Barcelona)

Exempció parcial de la part científica i tecnològica
Poden demanar aquesta exempció les persones que tenen, almenys, un any
d’experiència laboral en qualsevol camp. S’ha de demanar al centre on es farà la prova.
S’ha de portar l’original de l’informe de la Vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat
Social.
També poden demanar aquesta exempció les persones que no tenen experiència
laboral però han fet tasques de voluntariat durant el temps equivalent a un any, han
fet tasques de direcció esportiva durant el temps equivalent a un any laboral, són
esportistes d’elit amb reconeixement oficial o han superat un PFI.
Aquesta exempció s’ha de demanar a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació. (DGFPIERE)
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• Estructura i puntuació de les proves
L’any 2017, les proves es van celebrar el 10 de maig. I l’ institut més proper on es van
matricular la majoria d’alumnes fou l’IES Baix Empordà a Palafrugell.
La prova té tres parts que es fan en una sola tarda ( 4 hores) i que es refereixen a les
competències bàsiques següents:
- Part comunicativa i social: competències en llengua catalana, social i ciutadana,
llengua estrangera (anglès o francès) i llengua castellana.
- Part matemàtica: competència de matemàtica
- Part científica i tecnològica : competència en tecnologia, i competència d’interacció
amb el món físic.
•
•
•

La competència de matemàtiques aporta el 25% de la nota final.
La competència en tecnologia i la competència d’interacció amb el món físic
aporta un 25%.
El % restant es reparteix entre les competències de català i castellà 30%,
anglès 10% i social i ciutadana 10%.

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.
•
-

-

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 GESO).
Si a l’abril tens 18 anys pots presentar-te a les proves lliures per a obtenir el GESO,
ja que el temari serà força similar al que hauràs estudiat durant el curs d’accés.
•

•

I després de passar la prova, què?

Més informació i adreces electròniques d’interès

-

Servei Territorial del Departament d’Educació a Girona - 872975000
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

-

www.gencat.cat/ensenyament
famílies professionals)

-

www.xtec.cat/fp (informació sobre les convocatòries, models d’impresos de
matriculació, temaris d’assignatures, exàmens de l’última convocatòria...)

-

www.xtec.es/centres/a8019654 (exàmens i solucions d’altres convocatòries)
IES on s’imparteixen estudis de formació professional.

-

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/
(tots els estudis que es poden
estudiar a Catalunya, en el vostre cas formació professional).

(informació

dels

diferents

cicles

formatius

la nostra pàgina:
http://www.palamos.cat/------- en els punts d’interès cercar: Escola Municipal
d’Adults de Palamós------------ finestretes de la dreta
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