
 

INFORMACIÓ, REQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER PERINSCRIURE’S AL 

CURS PER A LA PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES DE 

GRAU SUPERIOR (PPACGS) 

 

 

Informació sobre 

el curs 

Els curs prepara presencialment les matèries comunes 

de la prova: català, castellà, anglès i matemàtiques. A 

banda, es realitzen per l’IOC les matèries especifiques 

triades pels alumnes. 

 

Informació PPACGS al CFA El Vendrell (click aquí) 

 

Informació PPACGS al Departament d’Educació (click 

aquí) 

 

 

Durada 

 

 

De setembre a la data de convocatòria de la prova 

(principis de maig aproximadament) 

 

Horari 

 

 

Grup Matí (horari no tancat encara): 4 o 5 matins a partir 

de les 9:30 i màxim fins les 13:00 

 

Grup Vespre (horari no tancat encara): Dilluns, Dimarts, 

Dimecres i Dijous a partir de les 17:30 i màxim fins les 

21:00 

NO es pot alternar l’assistència als dos grups 

 

Preu 

 

Gratuït (aportació per material de 10€ per tot el curs) 

 

 

Títol 

 

 

Cap. En cas de superar el curs es dona una puntuació 

extra de fins a dos punt per a l’examen d’accés 

 

https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/oferta-educativa-presencial/pacf-grau-superior/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/


 

 

Requisits d’accés 

 

Tindre 19 anys o més, o complir-los durant l'any natural 

en el que es fa la prova, es a dir, complir-los durant el 

2021 

És altament recomanable que els alumnes tinguin una 
formació prèvia com l’ESO o equivalent per tal de poder 
seguir amb garanties el curs 

 

Documentació 

requerida 
emplenada i signada 
 

 vigent de l'alumne o 
alumna, o de la targeta de residència on consti el NIE o 
el passaport en el cas d'alumnes estrangers. 
 

fotocòpia de la TSI (targeta sanitària 
individual). En cas de no disposar de targeta sanitària 
cal comunicar-lo expressament al centre.  
 

Si es té en possessió, títol de grau mitjà (no caldrà 
que faci la prova doncs) 
 

En el cas que l’adreça de residència informada a la 
sol·licitud sigui diferent de la que consta al DNI, es 
recomana adjuntar a la preinscripció un volant 
d’empadronament 
 

En el cas dels alumnes que encara no tenen els 18 
anys,  original i fotocòpia del DNI vigent del pare, mare o 
tutor; original i fotocòpia del llibre de família; i 
autorització signada per pare, mare o tutor. 
 

 

 


