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• Haver complert 17 anys o complir-los durant l’any 2018 i no tenir el graduat en ESO ni haver 

superat un PQPI.  
 

 
 

La inscripció s’ha de fer per internet a la pàgina web http://www.iesmontsia.org/ a l’apartat 
Proves d’Accés à Formació Professional Grau Mitjà àFer la Inscripció. Les dades 
necessàries són:  
• número del DNI/NIE/ Passaport 
• municipi i Institut on es vol realitzar la prova 
• triar la llengua estrangera (anglès o francès) 
Si escau: 
• número de carnet de família nombrosa o de família monoparental i data validesa  
• número de carnet de discapacitat acreditada igual o superior al 33% 
• número de la targeta bancària -16 números- (si es vol fer el pagament per internet ) o 

imprimir la carta de pagament i pagar-ho a ”La Caixa”. 
És molt important imprimir el resguard conforme s’ha fet la sol·licitud d’inscripció i del pagament. 
 
 

 
Si escau: 
• Full de inscripció telemàtica a la prova i fotocòpia del comprovant de pagament de la taxa 

(en cas de no sortir correctament inscrits o pendent de pagament). 
• Original i fotocòpia DNI o document equivalent d’identificació. 
• Original i fotocòpia dels documents justificatius de la bonificació i/o exempció pagament 

taxa 
• Documentació que justifiqui l’exempció parcial o total de la prova d’accés. 
• Full del currículum formatiu, professional i d’experiència, juntament amb els documents 

acreditatius corresponents o fotocòpies compulsades d’aquests documents. 
• Sol·licitud d’exempció que presenta a la comissió avaluadora. 

 

 
 

• El document nacional d’identitat o el passaport (document original ). 
• Bolígraf de tinta negre o blau ( es recomana portar dos ). 
• Calculadora no programable. 
• Estris de dibuix: llapis, llapis de colors, compàs, goma, semicercle, regle graduat i joc 

d’escaire i cartabó. 
• Certificat que acrediti la formació de preparació de la prova. 

 

 
 

15:30 h Recepció dels aspirants i comprovació del seu DNI. 
16:00 h a 18:00 h Part comunicativa i social: Català, Castellà, Llengua Estrangera 

(Anglès o Francès) i Competència social i ciutadana 
18:00 h a 18:30 h Descans 
18:30 h a 20:30 h 

 
Part científica-tecnològica i matemàtica: Tecnologia i Competència 
d’interacció amb el món físic i Matemàtiques 

PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
I ELS ENSENYAMENTS DE REGIM ESPECIAL D’ESPORTS (EREE) DE NIVELL 1  

Requisits 

Inscripció telemàtica (13 al 22 de març) 
 

Documentació a presentar al centre (del 9 al 17 d’abril)  

Què cal dur el dia de la prova? 

Desenvolupament de la prova d’accés als CFGM  (9 de maig) 
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Mes  Data 

M
A

R
Ç

 

Inscripció telemàtica:  http://www.iesmontsia.org/ des del 13 al 22 març 

Sol·licitud exempció d’una part de la prova a DGFPIERE fins al 12 de març 
Sol·licitud exempció de llengua catalana a DGESIAL del 13 al 28 de març 
Sol·licitud adaptació prova per necessitats específiques a la 
DGAFCE del 13 al 28 de març 

 

A
B

R
IL

 

Dates per presentar la documentació al centre on 
realitzarà la prova 

del 9 fins al 17 d’abril   
(fins a les 13,30 hores) 

Sol·licitud exempcions de la part específica a la comissió 
avaluadora fins al 17 d’abril 

Publicació provisional de les persones aspirants admesos i 
exclosos i exempcions. a partir del 19 d’abril 

Període de reclamació d’aspirants exclosos. el 20, 23 i 24 d’abril 
Publicació definitiva dels aspirants/tes admesos i exclosos. 26 d’abril  

 

M
A

IG
 

 
Realització de la prova d'accés al cicle formatiu de grau 
mitjà  

9 de maig a les 16:00 h. 
(Presentar-se al centre a les 
15.30 h) 

Data límit per sol·licitar al centre la realització de la prova 
d’incidències.  14 de maig fins 12h. 

Publicació llistat d’aspirants a presentar-se a la prova de la 
convocatòria extraordinària d’incidències. 15 de maig 

Realització de la prova convocatòria d’incidències   16 de maig a les 9.30 h. 

Publicació de les notes provisionals de les proves de grau 
mitjà A partir del 18 de maig 

Reclamacions per escrit sobre les notes provisionals a la 
secretaria de centre. 

del 21 al 23 maig  
Horari: 9 a 11 h 

Revisió Exàmens 23 de maig a les 16h 
Qualificacions definitives   a partir del 28 de maig 
Lliurament de certificats a partir del 29 de maig 

 
Per a més informacióà   http://www.gencat.cat/ensenyament : Proves d’Accés.  
Aquesta secció recull informació de les proves, models d’exàmens d’anys anteriors, informació del 
procés, etc. És important llegir-se bé les instruccions de la convocatòria.  
 

 
 

CALENDARI PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
I ELS ENSENYAMENTS DE REGIM ESPECIAL D’ESPORTS (EREE) DE NIVELL 1  


