ESCOLA D’ADULTS
CURS 2020-21

COM ACCEDIR ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR?
El Departament d’Ensenyament convoca
les proves d’accés a Cicles Formatius de
Grau Superior per a les persones que
volen accedir a la formació professional de
grau superior i no tenen el Batxillerat ni
han superat el curs específic d’accés al
Grau Superior.
L’objectiu de la prova és acreditar la
maduresa en relació amb els objectius del
Batxillerat i les seves capacitats referents
al camp professional de què es tracti, així
com el domini suficient de les llengües
oficials per cursar amb aprofitament
aquests ensenyaments.

Més informació:

PROVES D’ACCÉS
GRAU SUPERIOR
CURS DE PREPARACIÓ

http://ensenyament.gencat.cat/
ca/serveistramits/proves/provesacces/gs-fp/

PREPARACIÓ A PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

DESCRIPCIÓ

CONTINGUTS

Aquests estudis preparen per presentarse 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,
la part específica, o totes dues.

Matèries de Ia part comuna
 Llengua catalana
 Llengua castellana
 Llengua estrangera (anglès)
 Matemàtiques

ACCÉS

Segons la família professional o cicle al
qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues
matèries especifiques de les opcions
adients. Nosaltres ofertem:

Per poder fer la prova d'accés cal
complir 19 anys o més l'any de
realització de la prova.
No es poden inscriure a la prova
persones que puguin matricular-se
directament a un Grau Superior per
tenir aprovat un Batxillerat o el curs
específic per a l'accés als cicles
formatius de Grau Superior (CAS).
Les persones que ja tinguin un títol de
Grau Mig, no podran fer la prova d’accés.
Tot i això, obtenir un apte en aquest
curs, és un dels criteris de prioritat a
l’hora de matricular-se en un Grau
Superior.
Les persones que hagin superat amb
anterioritat la prova d'accés poden
tornar-s'hi a inscriure per pujar nota,
sempre que no hagin assolit algun dels
requisits d'accés.

Matèries de la part específica

Opció A
Dibuix tècnic
Física
Opció C
Economia de l'empresa
Geografia

Opció B
Biologia
Química
Opció D
Biologia
Química

Qui pugui acreditar, com a mínim, un any
d'experiència laboral en la branca i
categoria professional dels estudis que
vulgui cursar, quedarà exempt de la part
específica de la prova d'accés si ho
sol·licita prèviament al Departament
d'Ensenyament.
També
existeix
la
possibilitat
d’exempció de la prova de català o de la
part específica si es compleixen
determinades
condicions.

PREPARACIÓ A PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

DURADA DEL CURS
La durada mínima del curs és de 300 hores
per a la part comuna i de 99 hores per a les
dues matèries de la part específica.

HORARIS I CALENDARI
L’horari depèn de les assignatures
triades.
La nostra oferta formativa és en horari
de matí.
Inici del curs: dilluns 21 de setembre.
Final del curs: dia previ a la realització de
la prova (primers de maig)

ORIENTACIÓ I MATRÍCULA
 Orientació: Tot el més de juny
 Preinscripció: del 15 al 29 de juny
 Matrícula: del 2 al 9 de setembre
Cal aportar:
•
•
•
•
•

Full de preinscripció al juny
DNI, Passaport o NIE
T targeta sanitària
Al setembre: full de matrícula
Justificant de pagament de les
quotes de material

http://www.cfalapau.cat
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