
 

 Proves d’accés als 
 cicles formatius de GRAU MITJÀ 2020 

 

 

REQUISITS 
D’ACCÉS 

Tenir 17 anys complerts o bé complir-los durant l’any 2020. 

No tenir cap titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que permetin l’accés directe als cicles de grau 
mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d’accés, formació professional bàsica o un PQPI). 

INSCRIPCIÓ 
TELEMÀTICA 

(Taxa: 23,85 €) 

Del 13 (9.00h) 

al 21 (23.59h) 

de maig de 2020 
 

Accedir al formulari d’inscripció des del web del Departament d’Educació: 
Inici > Proves d’accés > Formació professional grau mitjà > Fer la inscripció 

El resguard de la inscripció a les proves com la carta de pagament es poden obtenir en el moment de la 
inscripció o posteriorment des del mateix web amb el codi de sol·licitud. També s’envia a l’adreça de correu 
electrònic indicada al formulari. 

- Pagament telemàtic, accedint a la pàgina web de www.caixabank.cat 
 Serveis > Donatius i pagaments > Serveis i pagaments on-line > Pagament d’impostos, multes, rebuts i 
 matrícules > Fer un pagament 

- Pagament presencialment mitjançant ServiCaixa: Pagaments > Pagaments amb codi de barres 

Últim dia de pagament, 22 de maig, abans de les 22.00h. La manca de pagament dins el termini, el 
pagament incomplet, o el pagament realitzat en una entitat que no sigui CaixaBank SA – “La Caixa” és 
motiu d’exclusió. 

Bonificació del 50% Acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Exempció del pagament 
les persones que es troben 
en alguna de les situacions 
següents: 

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial, 
- tenir una discapacitat igual o superior al 33%, 
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat, 
- víctima d'actes terroristes, el seu cònjuge i els seus fills,  
- les persones menors tutelades o les persones ex tutelades menors de 21 d'anys d'edat, 
- els infants i els adolescents en acolliment familiar, 
- membres d’unitats familiars que perceben la renda garantida de ciutadania o renda activa d’inserció. 

� Sol·licitud d’acreditació dels aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres 
trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per 
desenvolupar la prova. La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport". 

Llista provisional 
d’admesos i d’exclosos 

amb indicació del motiu i les 
exempcions atorgades: 

5 de juny de 2020 

Només si escau, 
presentació 

documentació 
(per correu electrònic a 

provesacces@iesserrallarg
a.cat): 

Del 8  al 18 de juny de 
2020. 

 
 

 

Llista definitiva 
d’admesos i d’exclosos: 

19 de juny de 2020 

Les persones que hagin de presentar documentació complementària o hagin estat excloses a la llista 
provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar la documentació 
següent :  

� Imprès amb la relació de documentació que es presenta a la comissió avaluadora 

� Resguard d’inscripció de la prova 

� Currículum formatiu, professional i d’experiència amb la documentació justificativa 

� Sol·licitud d’exempció parcial 

� DNI, NIE o passaport si no s'han acreditat els requisits de participació 

� Documentació relativa al dret d’exempció o de bonificació de la taxa 

� Documentació necessària per acreditar l'admissió a les proves i les exempcions i/o puntuacions a 
que tingui dret (només en els casos en què la informació de la qualificació no s’hagi obtenir de 
forma automatitzada)  

EXEMPCIONS  

� Llengua catalana (13 al 21 de maig de 2020 – Direcció General de Currículum i Personalització del 
Departament d'Educació dgcurriculum.educacio@gencat.cat 

� Sol·licitud (Part científica i tecnològica1 o total2): 

� Experiència1 laboral en qualsevol àmbit professional (mínim 1 any a jornada completa o el temps 
proporcional en cas de jornada parcial) – fins 21/05/2020 a l’Institut on fa la prova. 

� Superació(1 o 2) amb anterioritat un PFI – fins 21/05/2020 a l’Institut on fa la prova. 

� Cursar (1 o 2) amb aprofitament durant el curs 2019/2020 un PFI autoritzat pel Dep. d’Educació – fins el 
21/05/2020 a l’Institut on fa la prova. 

� Experiència1 en tasques de voluntarietat o experiència esportiva (mínim 1 any a jornada completa o el 
temps proporciona en cas de jornada parcial) – fins 21/05/2020 a dgfpiere.educacio@gencat.cat. . 

� Acreditació1 de la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment – fins 21/05/2020 a 
dgfpiere.educacio@gencat.cat 



REALITZACIÓ DE LA PROVA  CONTINGUT DE LA PROVA 

ON?  Al centre públic assignat 

QUAN?  25 de juny de 2020 

HORA Per determinar 

                Consultar a la web de l’institut 

QUÈ HEU DE PORTAR? 

- Es recomana portar mascareta i guants.  

- Original del DNI o document equivalent d’identificació 
personal en vigor amb què es va fer la inscripció. 

- Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de 
recursos addicionals per a aspirants amb necessitats 
específiques derivades de discapacitat 

- Material específic per a la prova: 
El podreu consultar al tauler d’anuncis del centre o 
al web del Departament d’Ensenyaments  

 

Competències en: 

� LLENGUA CATALANA (15%) 

� LLENGUA CASTELLANA (15%) 

� LLENGUA ESTRANGERA (10%) 
 (anglès o francès) 

� SOCIAL i CIUTADANA (10%) 

 Competències en: 

� MATEMÀTICA (25%) 

� INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC (12,5%) 

� TECNOLOGIES (12,5%) 

Totes les consultes es faran a 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/consulta-resultats/ 

Les presentacions i reclamacions s’han de fer abans de les 18 h de l’últim dia del termini. 

 A partir del 8 de juliol: Qualificacions provisionals 

 9 al 13 de juliol: Presentació de reclamació, a provesacces@iesserrallarga.cat 

 A partir del 14 de juliol: Qualificacions definitives i emissió dels certificats 

QUALIFICACIÓ de la PROVA 

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declaren no aptes i en cap cas a l’esmentada 
qualificació se n’hi pot sumar cap altra. 

Si la qualificació global és igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau: 

• formació per a la prova d’accés. Es compta el 20 % de la nota obtinguda, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5, 
que estigui impartida i certificada per un centre autoritzat pel Departament d’Educació i les matèries de la formació 
coincideixen amb les matèries de les quals s’examina. 

• superació del Programa de formació i inserció (PFI). Es compta el 20 % de la nota obtinguda, sempre que la qualificació sigui 
igual o superior a 5 i inferior a 8. 

• currículum formatiu, professional i d’experiència (1 punt, com a màxim):  

 - estudis (màxim 0,9 punts): - haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social (màxim 0,9 punts per programa), 
  - formacions professionals (0,01 per cada 20 hores), 

- experiència professional, esportiva o tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts) 
 - 0,005 per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional si és jornada parcial), 
 - esportiva o en tasques de voluntarietat  (0,005 per l’equivalent a cada dia treballat a jornada completa) 

Un cop sumades totes les qualificacions, la puntuació total igual o superior a 5 es consideren aptes. 

CICLES FORMATIUS de GRAU MITJÀ que s’imparteixen a l’institut 

Família Administració i gestió: AG10 LOE - Gestió administrativa (2 cursos) 

  AG11 LOE - Gestió administrativa, àmbit jurídic (2 cursos) 

Família Comerç i màrqueting: CM10 LOE - Activitats comercials (2 cursos) 

Família Electricitat i electrònica: EE10 LOE - Instal·lacions elèctriques i automàtiques (2 cursos) 

Esportius  – Modalitat de busseig esportiu: SQ10 Busseig esportiu amb escafandre autònom 

  – Modalitat de vela: NA10 - Vela amb aparell fix i Vela amb aparell lliure 


