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Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà 

 

Calendari 

o Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 
2018 

o Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h) 

o Presentació de la documentació al centre: del 9 al 17 d'abril de 2018 
(en horari d’atenció al públic) 

o Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 19 d'abril de 2018 

o Presentació de la documentació complementària al centre: del 20 al 24 
d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic) 

o Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d'abril de 2018 

o Prova: 9 de maig de 2018 

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants 
16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social 
18:00 h Descans 
18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica 

o Qualificacions provisionals: a partir del 18 de maig de 2018 

o Termini per presentar reclamacions al centre: del 22 al 24 de maig de 
2018 (en horari d’atenció al públic) 

o Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 28 de maig 
de 2018 

Requisits 

Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2018). 

No poden inscriure's les persones que tenen la titulació acadèmica o els 
ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau 
mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d'accés, formació professional bàsica 
o un PQPI). 

 

Exempcions 

Exempció de la llengua catalana. Els aspirants que poden acreditar que fa 
menys d'un any que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat 
la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria. 

 

Exempció de la part científica i tecnològica. Sempre que en el termini i el 
lloc indicat a cada apartat es presenti la documentació acreditativa, poden 
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demanar l'exempció d'aquesta part les persones que es troben en alguna de 
les circumstàncies següents: 

 Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional (un mínim d'un 
any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada parcial). 
- Termini:  fins al 17 d'abril de 2018, a l'institut triat per fer la prova. 
 

 Tenir experiència en tasques de voluntariat en entitats que tenen com a 
finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure o 
experiència esportiva: entrenament, direcció d'equips o altres activitats 
complementàries (un mínim d'un any a jornada completa o el temps 
proporcional en cas de jornada a temps parcial). 
-Termini: fins al 12 de març de 2018, al Departament d'Ensenyament. 
 

 Tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment. 
- Termini: fins al 12 de març de 2018, al Departament d'Ensenyament. 
 

 Haver superat amb anterioritat al curs actual un programa de formació i 
inserció (PFI). En el cas que la qualificació del PFI sigui igual o superior a 
8, també es pot optar per l'exempció total de la prova. 
- Termini: fins al 17 d’abril de 2018, a l'institut triat per fer la prova. 
 

 Cursar amb aprofitament un programa de formació i inserció (PFI) 
autoritzat el curs 2017-2018. No cal acreditar-ho documentalment perquè el 
Departament d'Ensenyament valida informàticament les dades 
acadèmiques. Si la validació no fos possible, l'exempció no consta a la 
consulta provisional d'admesos i exclosos i l'aspirant ha de presentar a 
l'institut de la prova el certificat acadèmic expedit pel centre o entitat on 
s'està cursant el PFI. 
- Termini: fins al 17 d'abril de 2018, a l'institut triat per fer la prova. 

 
Qualificacions 
 
La qualificació global de la prova és la nota numèrica de 0 a 10, amb dos 
decimals, que es calcula aplicant el barem següent a cada matèria: 

- competència en llengua catalana: 15% 
- competència en llengua castellana: 15% 
- competència en llengua estrangera: 10% 
- competència social i ciutadana: 10% 
- competència d'interacció amb el món físic: 12,5% 
- competència en tecnologies: 12,5% 
- competència matemàtica: 25% 
 

Per superar la prova cal una puntuació mínima de 4 punts. Si un aspirant està 
exempt d'una o més matèries, la qualificació global es calcula sobre 10 punts, 
modificant proporcionalment les ponderacions, sense tenir en compte les 
matèries exemptes. 
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Puntuació complementària 
 
Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4 se li pot sumar, si 
escau, a més  a més de la puntuació obtinguda pel currículum formatiu, 
professional i d'experiència, una de les puntuacions complementàries 
següents: 

 
o Un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en 

la formació de la prova d'accés, sempre i quan la qualificació del 
curs sigui igual o superior a 5; estigui certificada per un centre 
autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest 
curs i les matèries preparades coincideixin amb les matèries de 
les quals s'examina. 

 
o Un 20% de la qualificació amb què ha superat el programa de 

formació i inserció (PFI), sempre que la qualificació del programa 
sigui igual o superior a 5 i inferior a 8. 

Només en el cas que no s’hagi pogut obtenir en línia, cal presentar els 
certificats de superació corresponents al centre examinador durant el termini de 
reclamació de les qualificacions. 

 
Qualificació total 
 
Un cop sumades la qualificació de la prova i la puntuació complementària 
corresponent, les persones que obtenen una qualificació total igual o superior a 
5 es consideren aptes. 

 


