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Preparació  per a les proves 
d’accés a cicles formatius de 
grau superior 
  
Descripció: aquests estudis preparen per 
presentar-se a les proves d’accés als cicles 
de grau superior de formació professional, 
d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments 
esportius. 
L’alumnat pot preparar la part comuna de la 
prova i una part de les matèries 
específiques (Geografia o Biologia) al CFA 
Esparreguera. La resta de matèries 
específiques  s’imparteixen a distància amb 
l’Institut Obert de Catalunya (IOC)  
 
Continguts: 
4 matèries a la part comuna 
Llengües: català, castellà i anglès 
Matemàtiques 
2 matèries de la part específica 
Vegeu la taula del revers. 
 
Preinscripció: del 21 al 29 de juny de 2021 
(online i presencial) 

Matrícula alumnat admès: del 2 al 9 de 
setembre de 2021 

Matrícula alumnat de la llista d’espera: a 
partir del 10 de setembre de 2021 
 
Documentació: fotocòpia i original de DNI, 
targeta sanitària i foto de carnet En el cas 
dels menors d’edat, s’ha de portar també el 
llibre de família. 
 
Matrícula específiques IOC: la matriculació 
es farà al CFA Esparreguera entre finals de 
setembre i principis d’octubre.  
 
Accés: No hi ha cap requisit de titulació 
acadèmica, tan sols tenir més de 18 anys o 
fer-los enguany. 
Per a realitzar aquest curs, és recomanable 
haver obtingut el títol d’educació 
secundària obligatòria (ESO). En el cas de 

tenir-lo, cal portar-lo durant el període de 
preinscripció o matrícula.  
Els alumnes que tenen un grau mitjà no 
poden presentar-se a les proves. No obstant 
això, el certificat del curs de preparació que 
expedeix el nostre centre esdevé un mèrit 
de cares a la matriculació a un  grau 
superior.  
 
Horari: 
 

 
 
Qualificacions: la qualificació que s’obté en 
aquesta formació es multiplica pel 
coeficient 0,20. Aquest màxim de 2 punts se 
sumen a la mitjana de els proves (a parts 
iguals entre matèries comunes i 
específiques). 
Per superar les proves cal que la mitjana 
tant de la part comuna com de la part 
específica sigui superior a 4. A més, es pot 
aconseguir un altre punt addicional amb 
experiència professional acreditada. 
 
Preu: 25 euros.  

Bonificació del 50% per a les famílies 
nombroses de categoria general i famílies 
monoparentals.  
Exempció del 100% per a les famílies 
nombroses de categoria especial, 
discapacitat superior al 33% i víctimes del 
terrorisme. 
 

 
Escaneja’m 
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 Proves d’accés a cicles formatius de formació professional inicial 

Opcions de matèries corresponents a la part específica 

Opcions de matèries de la part específica de la prova. Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries de l'opció A, l'opció 
B, l’opció C o l’opció D.  

Aquestes opcions també són d’aplicació a efectes de l’exempció de la part específica de la prova per a persones que tenen experiència professional relacionada 
amb alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica. 

_____________________________________________________________________________ 

Opció A  Opció B  Opció C  Opció D                                          

Matèries:  

Dibuix tècnic  

Física  

Tecnologia industrial  

Matèries:  

Biologia  

Ciències de la terra i del 
medi ambient  

Química  

Matèries:  

Economia de l’empresa  

Geografia  

Psicologia i sociologia  

Segona llengua estrangera  

Matèries:  

Educació física i una de 
matèries següents:  

Biologia  

Ciències de la terra i del 
medi ambient  

Química  

Famílies professionals:  

Arts gràfiques  

Edificació i obra civil  

Electricitat i electrònica  

Energia i aigua  

Fabricació mecànica  

Fusta, moble i suro  

Imatge i so  

Indústries extractives  

Informàtica i comunicacions  

Instal·lació i manteniment  

Maritimopesquera  

Tèxtil, confecció i pell  

Transport i manteniment de 
vehicles  

Vidre i ceràmica  

Prevenció de riscos 
professionals (CFGS)  

Famílies professionals:  

Activitats físiques i 
esportives  

Agrària  

Imatge personal  

Indústries alimentàries  

Química  

Sanitat  

Seguretat i medi ambient  

Serveis socioculturals i a la 
comunitat  

Prevenció de riscos 
professionals (CFGS)  

Famílies professionals:  

Administració i gestió  

Comerç i màrqueting  

Hoteleria i turisme  

Informàtica i comunicacions  

Serveis socioculturals i a la 
comunitat  

Seguretat i medi ambient  

Prevenció de riscos 
professionals (CFGS)  

Famílies professionals:  

Activitats físiques i 
esportives  
 

 


