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Formació professional

GM d’FPTé ESO o equivalent

No té ESO o equivalent Prova d’accés

Prova  
específica

Arts plàstiques i disseny

GM d’APDTé ESO o equivalent

No té ESO o equivalent Part comuna Part  
específica

Totes les 
especialitats 
requereixen  

una prova 
específica  

o tenir 
determinats 

requisits

Ensenyaments esportius

Cicles inicial  
i final

Té ESO o equivalent

No té ESO o equivalent Prova general

MATÈRIES DE LA PROVA

Ponderació de les matèries: Competència en llengua catalana i llengua castellana (15% cadascuna)
 Competència en llengua estrangera i social i ciutadania (10% cadascuna)
 Competència matemàtica (25%)
 Competència en tecnologies i interacció amb el món físic (12,5% cadascuna)

Matèria específica per a arts plàstiques i disseny: educació visual i plàstica

Proves d’accés als cicles formatius  
de grau mitjà
Curs 2017-2018
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Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà 
Curs 2017-2018

Calendari de la prova general d’accés a ensenyaments 
esportius

Les persones que superen les proves d’accés al grau superior tenen prioritat per accedir 
als cicles de grau superior

Calendari de la prova d’accés a la formació professional

Inscripció

Març Abril Maig

Pagament de 
la taxa

20  
al 29

Presentació 
de la 

documentació

Llista provisional 
d’admesos i 

exclosos

Presentació de 
documentació 

complementària

Llista definitiva 
d’admesos i 

exclosos

Prova

Qualificacions 
provisionals

Reclamacions

Qualificacions 
definitives  

i lliurament  
de certificats

20  
al 30

18  
al 24 25 26  

al 28 2 10 19 22  
al 24 25

Calendari de la prova d’accés a arts plàstiques i disseny

Inscripció. 
Presentació de la 

documentació

Març Abril Maig

Pagament  
de la taxa

Llista  
provisional 
d’admesos i 

exclosos

Presentació de 
documentació 

complementària

Llista definitiva 
d’admesos i 

exclosos

Prova específica

Reclamacions

Qualificacions 
provisionals

20  
al 29

20  
al 30 24 25  

al 27 28 9 10 19 22  
al 24 25

Prova comuna

Qualificacions 
definitives  

i lliurament  
de certificats

Inscripció

Març Abril Maig

Pagament de 
la taxa

20  
al 29

Presentació 
de la 

documentació

Llista  
provisional 
d’admesos i 

exclosos

Llista definitiva 
d’admesos i 

exclosos

Prova
(inici a les 15.30 h)

Qualificacions 
provisionals

Reclamacions

Qualificacions 
definitives  

i lliurament  
de certificats

20  
al 30

18  
al 24 25 2 10 19 22  

al 24 25


