Exempcions que es poden demanar
• Exempció de la matèria llengua catalana
La poden demanar les persones que fa menys de dos anys que viuen a Catalunya
i no han estat escolaritzades en català. La sol·licitud s’ha de fer al Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d’Ensenyament (Via Augusta,
202-226, 08021 Barcelona).
• Exempció de la part específica
La poden demanar les persones que:
a) Acreditin experiència laboral en el sector professional del cicle a què volen
accedir (almenys d’un any com a oficial de 2a o superior, i/o de tres anys com a
oficial de 3a o categories inferiors).
b) Acreditin tasques de voluntariat equivalents a un any laboral (s’aplica a la família
de serveis socioculturals i a la comunitat).
c) Acreditin experiència en entrenament o direcció d’equips esportius, equivalent
a un any laboral, o tinguin reconeguda la condició d’esportista d’elit (s’aplica a la
família d’activitats físiques i esportives).
d) Tinguin un títol de tècnic/a d’alguna de les famílies professionals incloses en la
mateixa opció de la part específica que el cicle formatiu de grau superior al qual
volen accedir.
e) Acreditin una unitat de competència, com a mínim, o puguin validar unitats formatives, crèdits o mòduls per experiència laboral.
En els casos a), b) i c) l’exempció s’ha de demanar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).
En el cas d) l’exempció s’ha de demanar a qualsevol centre on es cursen cicles
formatius de formació professional inicial, dependents del Departament d’Ensenyament, o a l’institut on s’ha fet la inscripció.
En el cas e) l’exempció s’ha de demanar a l’institut on s’ha fet la inscripció.
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• Exempció total de la prova
La poden demanar les persones que compleixen simultàniament els requisits
per quedar exemptes de la part comuna i de la part específica. També la poden
demanar les persones que hagin superat les proves d’accés a la universitat per a
majors de 45 anys, o hagin accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys.
La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i
d’Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament.
Es pot demanar en qualsevol moment fins a la data de publicació de la següent
convocatòria de proves d’accés.

Informació sobre la prova
• Internet: http://www.gencat.cat/ensenyament (apartat Proves)
• Centres on es fa la prova
• Telèfons:
012
934 006 900 (Departament d’Ensenyament)
• Consorci d’Educació de Barcelona:
Plaça Urquinaona, 6 (Barcelona). Tel. 935 511 000
• Serveis territorials del Departament d’Ensenyament:
Barcelona Comarques: C. de Casp, 15 (Barcelona). Tel. 934 816 000
Baix Llobregat: Av. Laureà Miró, 328 (Sant Feliu de Llobregat). Tel. 936 859 450
Vallès Occidental: Av. Del Marquès de Comillas, 67-69 (Sabadell). Tel. 93 7484 455
Maresme-Vallès Oriental: C. Churruca, 90 (Mataró). Tel. 936 931 890
Catalunya Central: Carretera de Vic, 175 (Manresa). Tel. 936 930 590
Girona: Pl. de Pompeu Fabra, 1 (Girona). Tel. 872 975 000
Lleida: C. de la Pica d’Estats, 2 (Lleida). Tel. 973 279 999
Tarragona: C. de Sant Francesc, 7 (Tarragona). Tel. 977 251 440
Terres de l’Ebre: C. de la Providència, 5-9 (Tortosa). Tel. 977 448 711

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Públic destinatari
Han de fer la prova les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau
superior de formació professional inicial però no tenen el títol de batxillerat (LOE,
LOGSE o equivalent) ni han superat el curs específic d’accés a grau superior.
Per presentar-se a la prova cal haver complert els 19 anys o complir-los durant l’any
en què es fa la prova. També s’hi poden presentar les persones que tenen 18 anys
(o els compleixen durant l’any de la prova) i tenen un títol de tècnic o tècnica d’alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica
del grau superior a què volen accedir.
Abans de fer la inscripció, és important tenir en compte:
• Els terminis per fer els tràmits.
• La documentació que cal presentar i on s’ha de presentar.
• Les exempcions que es poden demanar i on s’han de demanar.
• La sol·licitud de recursos addicionals per a realitzar la prova d’accés per a persones
amb necessitats específiques.
• Quins són els efectes del certificat de superació de la prova.

Fases del procés
La convocatòria es publica en començar l’any i la prova té lloc durant el mes de maig,
abans que comenci la preinscripció als centres de formació professional inicial.
Les fases del procés són les següents:
• Publicació de la convocatòria al DOGC.
• Inscripció i pagament de les taxes (drets d’examen).
• Presentació de la documentació a l’institut on s’ha de fer la prova.
• Publicació de la resolució provisional d’admissió o exclusió.
• Presentació de reclamacions, si cal.
• Publicació de la resolució definitiva d’admissió o exclusió.
• Realització de la prova.
• Publicació de la qualificació provisional.
• Revisió de la qualificació, si cal.
• Publicació de la qualificació definitiva.
• Lliurament del certificat.

Lloc de la inscripció
La inscripció s’ha de fer per Internet, des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament (apartat Proves).
La inscripció queda formalitzada quan s’ha fet el pagament de la taxa corresponent
als drets d’examen.

Presentació de la documentació
Les persones aspirants han de presentar una fotocòpia del document personal
(DNI, NIE o passaport) amb què es van inscriure a la prova i la documentació complementària que vulguin al·legar (sol·licituds d’exempció, currículum o qualsevol
altra del seu interès). Les modificacions a les seves dades personals o acadèmiques es poden fer durant el període de presentació de documentació.

Descripció de la prova
La prova consta de dues parts, la comuna i l’específica.
La part comuna dura 4 hores (dos blocs de dues hores) i consta de les matèries
següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o
alemany) i matemàtiques.
La part específica dura 3 hores. Segons el cicle a què es vol accedir, cal triar 2
matèries de l’opció A, l’opció B, l’opció C o l’opció D.

• Opció A. 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
- Transport i manteniment de vehicles
- Vidre i ceràmica
- Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Matèries: dibuix tècnic, física i tecnologia industrial.
• Opció B. Famílies professionals
- Activitats físiques i esportives
- Agrària
- Imatge personal
- Indústries alimentàries
- Química
- Sanitat
- Seguretat i medi ambient
- Serveis socioculturals i a la comunitat
- Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Matèries: biologia, ciències de la terra i del medi ambient i química.
• Opció C. Famílies professionals
- Administració i gestió
- Comerç i màrqueting
- Hoteleria i turisme
- Informàtica i comunicacions
- Serveis socioculturals i a la comunitat
- Seguretat i medi ambient
- Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Matèries: economia de l’empresa, geografia, psicologia i sociologia i segona llengua estrangera.
• Opció D. Famílies professionals
- Activitats físiques i esportives
- Cicles d’ensenyaments esportius
Matèries: educació física i una de matèries següents: biologia, ciències de la terra
i del medi ambient i química.
Qualificació de la prova
La qualificació de la part comuna de la prova és la mitjana aritmètica de les 4 matèries comunes; la qualificació de la part específica és la mitjana aritmètica de les
2 matèries triades.
La qualificació global de la prova és la mitjana aritmètica de la part comuna i la part
específica; la qualificació final s’obté de sumar la puntuació complementària a la
qualificació global.
Per calcular la qualificació global, la qualificació mínima de cada part ha de ser igual
o superior a 4 (o estar-ne exempt).
Només als aspirants que obtinguin una qualificació global igual o superior a 4 se’ls
podrà sumar la puntuació complementària obtinguda en:
• El currículum (1 punt, com a màxim), del qual es valora, entre altres:
- L’experiència laboral (0,005 per dia complet treballat, fins a 0,9 punts, com a màxim).
- Els cursos professionalitzadors (0,01 per cada 20 hores, fins a 0,6 punts, com a
màxim).
• La formació i/o curs de preparació per a la prova d’accés feta en un centre autoritzat (40% de la nota obtinguda, si és igual o superior a 5).

