
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
 
 

Preinscripció 
 Oferta inicial de places escolars: 29 de maig de 2020 

 Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020 

 Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020 
Avís: Les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar en funció de 
l'evolució de la pandèmia. 
 
 
 

PREINSCRIPCIÓ A PROVES D’ACCÉS DE GRAU MITJÀ 

Requisits: Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 
2020). No poden inscriure's les persones que tenen la titulació acadèmica o els 
ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO 
o equivalent, el curs específic d'accés, formació professional bàsica o un PQPI) 
 
 
Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar 

en funció de l'evolució de la pandèmia 
 
 
Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020  
 
 
Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)  
 
 
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020  
 
 
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia 

corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020  
 
 
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 
 
 

Ensenyaments esportius (prova específica)  
 
 
Les persones que tenen el títol de graduat d'educació secundària obligatòria (o un títol 

equivalent a efectes d'accés) només han de fer la part específica de la prova. Les 

persones que es troben a l'últim curs d'un d'aquests títols també poden fer la prova i 

han d'acreditar que tenen el títol en el procés de matrícula. 
Les persones que no tenen el títol de graduat d'educació secundària obligatòria (o 

equivalent) han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. 

Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2020) 
  
Entre el 4 i el 21 de maig de 2020: Atletisme (cicle inicial), Basquetbol (cicle inicial), 

Busseig (cicle inicial), Descens de Barrancs (segon nivell), Escalada (segon nivell), 

Esgrima (cicle inicial), Excursionisme (primer nivell), Futbol (primer nivell), Futbol Sala 

http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/equivalencies/equivalencies-geso/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/equivalencies/equivalencies-geso/


(primer nivell), Handbol (primer nivell), Muntanya Mitjana (segon nivell), Piragüisme 

(cicle inicial), Salvament i Socorrisme (cicle inicial) i Vela amb Aparell Fix i Aparell Lliure 

(cicle inicial). 
Entre el 31 d'agost i el 13 de setembre de 2020: Futbol (primer nivell), Futbol Sala (primer 

nivell), Hípica (cicle inicial, cicle final), Hípica (grau superior), Piragüisme (cicle inicial) i 

Piragüisme (cicle final), Salvament i Socorrisme (cicle inicial) i Vela amb Aparell Fix i 

Aparell Lliure (cicle inicial). 
Consulteu els calendaris complets al web del Departament d'Educació. 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

