
CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2021 

Requisits de les persones aspirants 

Per inscriure’s a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any 2021 i no posseir cap titulació 

o ensenyament equivalent que permeti l’accés directe a aquests cicles formatius (títol de Batxillerat o de Tècnic de Grau Mitjà). 

 

Dates d’inscripció a les proves 
Del 15 de març de 2021 a les 9:00 h  i fins al 25 de març de 2021 a les 23:59 h 
(telemàticament) 

Últim dia de pagament de les taxes 
Fins al 26 de març de 2021 abans de les 22:00 h 
Entitat bancària: CaixaBank 

Presentació de la documentació al centre triat per a la 
realització de la prova en horari d’atenció al públic (1) 

Del 15 al 28 d’abril de 2021 

Publicació de la llista provisional de persones admeses i 
excloses i possibles exempcions atorgades 

El 14 d’abril de 2021 

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i 
excloses 

El 5 de maig de 2021 

Realització de les proves 

Part Comuna: 12  de maig de 2021 
✓ 15:30 h  Verificació de la identitat dels aspirants 
✓ 16:00 - 18:00 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana 
✓ 18:00 h Descans de 30’ 
✓ 18:30 – 20:30 h Segon bloc: Llengua Estrangera i Matemàtiques 

Part Específica: 13 de maig de 2021 
✓ 15:30 h  Verificació de la identitat dels aspirants 
✓ 16:00 - 19:00 h Prova de les dues matèries específiques 

Relació de Centres Es publicarà al web del Departament d’Educació abans del 12 de març  

Convocatòria d’incidències 
El 19 de maig de 2021 
     Part comuna: 9:30 h 
     Part específica: 16 h 



Qualificacions provisionals A partir del 25 de maig de 2021 

Termini per presentar reclamacions Del 26 al 28 de maig de 2021 

Qualificacions definitives A partir del 2 de juny de 2021 

Expedició de certificats per aspirants aptes A partir del 3 de juny de 2021 

Expedició de certificats per aspirants no aptes però que 
hagin superat una part 

A partir del 2 de juliol de 2021 

 

(1) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

 

 

• Aspirants que sol·liciten l’obtenció de puntuació complementària: 

Imprès amb la documentació presentada ,currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa. 

Resolució que atorga l’exempció parcial de la prova d’accés. 

Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors. 

Si s’escau, document justificatiu de la bonificació o l’exempció del pagament de la taxa. 

 

• Aspirants exclosos a la llista provisional per no haver-se validat la informació al·legada:  

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport amb que es van inscriure a les proves i la documentació necessària que esmeni el defecte que hagi 

motivat la seva exclusió. 

 

 

 
(2) Totes les dates proposades són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia 

 

 

Aquesta convocatòria està publicada al DOGC, Resolució EDU/208/2021, d’1 de febrer de 2021 

Trobareu tota la informació al web del Departament :  http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/ 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

