
Curs de preparació per a les 
proves d’accés als cicles formatius 
de formació professional 

 
cfa  NOU girona 



 

  Informació i descripció de la prova 

  Famílies professionals  

  Itineraris que es poden cursar al centre 

  Qualificació final de al prova  

  Exempcions 

  Criteris d’avaluació del curs 



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 (o 

equivalent). 

Per presentar-se a la prova cal haver complert els 19 anys o complir-los durant l’any 

en què es fa la prova. Per altra banda els alumnes que no disposin de la titulació 

d’ESO hauran de fer obligatòriament una prova de nivell. Si no la superen se’ls 

recomanarà un altre programa. 

Abans de la inscripció, és important informar-se: 

• dels terminis per fer els tràmits, 

• de la documentació que cal presentar i on s’ha de presentar, 

• de les exempcions que es poden demanar i on s’han de demanar, 

• de les adaptacions de la prova que poden sol·licitar les persones amb 

necessitats específiques. 



La prova consta de dues parts, la comuna i l’específica. 

 

La part comuna dura 4 hores (2 blocs de 2 hores) i consta de les matèries 

següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, 

francès o alemany) i matemàtiques. Els alumnes d’ensenyaments artístics 

poden substituir les  matemàtiques per la història.  

 

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: excepte CFGS producció d’audiovisuals, ràdio i espectacle  

- Indústries extractives  

- Informàtica i comunicacions  

- Instal·lació i manteniment  

- Marítimopesquera: excepte CFGS producció aqüícola  

- Prevenció de riscos professionals 

- Tèxtil, confecció i pell: excepte CFGS processos d’ennobliment tèxtil  

- Transport i manteniment de vehicles  

- Vidre i ceràmica  

Matèries: tecnologia industrial, dibuix tècnic, física. 

 



Itinerari 1:    Itinerari 2:   Itinerari 3: 

Comunes i específiques Comunes   Específiqus-  

-  Màtèries comunes  Matèries comunes  Matèries a triar opció A/BAD 

-  Matèries   a triar opció   A/B/D 

 

 

 

 

20/06/2016 

COMUNES 

Llengua catalana 

Llengua castellana 

Llengua anglesa 

Matemàtiques 

IOPCIÓ A 

Física 

Dibuix 
Tècnic 

OPCIÓ B 

Biologia  

Química 

OPCIÓ D 

Biologia o 
ciències de 
la terra 

Educació 
física  / IOC 
(obligatòria) 



 Opció A 
 Arts gràfiques 

 Educació i obra civil 

 Electricitat i electrònica 

 Energia i aigua 

 Fabricació mecànica 

 Fusta, moble i suro 

 Imatge i so 

 Indústries alimentàries 

 Informàtica i comunicacions 

 Instal.lació i manteniment 

 Marítimopesquera 

 Tèxti  confecció i pell 

 Transport i manteniment de vehicles 

 Prevenció de riscos laborals 

Matèries específiques: Físca, Dibuix Tècnic, Tecnologia industrial 

20/06/2016 



• Opció B. Famílies professionals  
 

- Activitats físiques i esportives  

- Agrària  

- Imatge personal  

- Indústries alimentàries  

- Marítimopesqueres: només CFGS producció aqüícola  

- Prevenció de riscos professionals 

- Química  

- Sanitat  

- Seguretat i medi ambient  

-  Serveis socioculturala a la comunitat 

- Tèxtil, confecció i pell: només CFGS processos d’ennobliment tèxtil  

 

Matèries: química, biologia, ciències de la Terra i medi ambient,  educació física 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



• Opció C. Famílies professionals  
 

- Administració i gestió  

- Comerç i màrqueting  

. Imatge i so: només CFGS producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles  

- Informàtica i comunica 

- Hoteleria i turisme  

- Serveis socioculturals i a la comunitat 

 

Matèries: segona llengua estrangera (anglès o francès), psicologia i sociologia, geografia, economia de 
l’empresa 



• Opció D. Famílies professionals  
 

-Arts plàstiques i disseny 

-Activitats físiques i esportives 

-Cicles d’ensenyaments esportius 

 

 

Matèries:  

 

Arts plàstiques i disseny:  

Comunes: poden triar història en lloc de matemàtiques 

Específiques: dibuix artístic, dibuix tècnic, volum, cultura audiovisual. 

 

Esports:  

educació física (obligatòria), biologia, ciències de la terra i del medimabient,  

química 

 



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. 

 

Puntuació complementària: els aspirants que obtinguin una qualificació global superior a 
4 se’ls podrà sumar la puntuació complementària. Es pot obtenir a partir de dues maneres:  

•el currículum (1 punt, com a màxim): 

  experiència laboral (0,005 per dia complet treballat, fins a 0,9 punts, com 
 màxim),  

 cursos professionalitzadors (0,01 per cada 20 hores, fins 0,9 punts, com a 
 màxim), 

 

•    formació del curs de preparació per a la prova d’accés ((d’1 a 2 punts) 



Comunes i específiques 

Part comuna: 

 càlcul de la mitjana aritmètica de les qualificacions 

obtingudes a cada una de les matèries seguint els  

criteris d’avaluació 

 

50% 

Part específica: 
càlcul de la mitjana aritmètica de les qualificacions  

obtingudes  a cada una de les matèries seguint els  

criteris d’avaluació 

 

(obtingudes al centre o trameses per l’IOC). 

50% 

100% Qualificació final del curs 



 

 

Només comunes 

Part comuna: 
Càlcul de la mitjana aritmètica de les qualificacions 

obtingudes a cada una de les matèries seguint els  

criteris d’avaluació 

100% 

Qualificació final del curs 100% 
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COMUNA: 

mitjana 

aritmètica

.....? ....?

PART 

ESPECÍFICA: 

mitjana 

aritmètica

Qualificació 

global del 

curs

5,00 5,00 5,00 4,00 4,75 5 8 6,50 5,63 + CFA + C

6,00 1,00 3,00 6,00 4,00 0,00 4,00 + CFA + C

7,00 3,00 2,00 6,00 4,50 1 5 3,00 3,75 NO APTE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Un cop realitzada la prova, i si s’ha obtingut una puntuació mínima 4, 

es sumarà el resultat corresponent a la multiplicació del coeficient 0,20 

sobre la qualificació final del curs de preparació. 



    Resultat prova (superant nota mínima: 4) 

+  

0,20 de la qualificació del curs (d’ 1 a 2 punts) 

+ 

 currículum (màxim 1 punt) 

Si la puntuació total és 

igual o superior a 5 



• 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’Im-mersió i Ús de la Llengua del Departament d’Ensenyament 
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). 

 

• Exempció de la part específica 
La poden demanar: 

a) Les persones que acreditin experiència laboral en el sector professional del cicle a què volen accedir 
(almenys d’1 any com a oficial o oficiala de 2a o superior i de 3 anys com a oficial o oficiala de 3a o categories 
inferiors). 

b) Les persones que poden acreditar haver fet tasques de voluntariat (l’equivalent a 1 any laboral). Aplicable a 
la família de serveis socioculturals i a la comunitat. 

c) Les persones que poden acreditar experiència equivalent a 1 any laboral en l’entrenament o la direcció 
d’equips esportius i les persones que tenen reconeguda la condició d’esportista d’elit. Aplicable a la família 
d’activitats físiques i esportives. 

d) Les persones que tinguin un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris que el cicle formatiu de grau 
superior a què volen accedir. S’ha de demanar a qualsevol centre on es cursen cicles formatius de formació 
professional inicial dependents del Departament d’Ensenyament. 

En els casos a), b) i c) l’exempció s’ha de demanar a la Direcció General de Forma-ció Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament. 

 

• Exempció total de la prova 
La poden demanar les persones que compleixen simultàniament les condicions per quedar exemptes de la part 
comuna i de la part específica. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional  



 
•Per poder expedir una certificació acreditativa d’haver superat la 

formació cal haver assistit com a mínim al 80% de les hores previstes:  

 

•A partir de la programació dels continguts de la matèria, el centre pot 

establir els plans de treball i la distribució horària que calgui per 

completar la totalitat d’hores: assistència a classe, treballs, etc. 

 

•La formació té caràcter presencial (excepte qui opti fer les específiques 

a distància). 

 

•El centre de formació persones adultes serà el responsable de          

determinar els criteris d’avaluació de les matèries que imparteix. 

 

     



• El professorat de les matèries específiques de l’IOC avaluarà, amb els 

seus criteris, la part que imparteix, i el resultat es comunicarà al centre, 

per a l’avaluació final. 

 

•  Hauran unes hores d’atenció: tutoria i coordinació 

 

• Cal respectar les normes de funcionament del centre: mòbils, fotocòpies, 

recollida selectiva, fumar, lavabos, netedat i ordre a les aules  

 

• El centre lliurarà a l’alumnat que superi la formació la certificació amb la 

qualificació 

 

 

 



   

www.gencat.cat/ensenyament/provesaccéscfgs 
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