
 
 
 
 
 

 

CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS 
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

 
 

QQuuèè  èèss?? És un curs on es prepara per poder superar les proves d’accés que 

són unes proves de caràcter general que permeten als aspirants que 

la superin matricular-se a un Cicle Formatiu de Grau Superior quan no 

tenen la titulació exigida. 
 

 

DDeessttiinnaattaarriiss:: Aquelles persones que hagin superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i 

vulguin cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa 

família professional. 

 

 

RReeqquuiissiittss:: Tenir complerts 18 anys o complir-los durant l’any en curs i a més: 

- Haver superat un cicle formatiu de Grau Mitjà del mateix grup 

d’itineraris del cicle formatiu de grau superior que es vol cursar. 

  

  

CCaalleennddaarrii:: De setembre a maig en horari intensiu de matí o tarda. 
 

 

CCoonnttiinngguuttss  ii  CCaarraacctteerrííssttiiqquueess::  
 

 La preparació per a superar les Proves d’Accés consta de dos blocs 

segons els requisits per fer la prova: 
 

Alumnes amb 18 anys i amb un CFGM del mateix grup d’itineraris: 

- Matèries comunes: Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès o 

Francès. 

- Matèries específiques: A l’haver superat un CFGM cal demanar 

l’exempció. 

 
 

La metodologia utilitzada en la preparació per a la Prova d’Accés és de 

caire globalitzador per tal de rendibilitzar l’esforç i la maduresa de 

l’alumne/a. 

En el procés d’aprenentatge hi ha una adaptació al ritme personalitzat a 

les necessitats de cada alumne.  

Seguiment tutorial individualitzat. 
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Formació professional

GS d’FPTé batxillerat  
o equivalent

No té batxillerat  
o equivalent Part comuna

Prova  
específica

Arts plàstiques i disseny

GS d’APDTé batxillerat  
o equivalent

No té batxillerat  
o equivalent Part comuna* Part  

específica

Algunes 
especialitats 
requereixen  

una prova 
específica  

o tenir 
determinats 

requisits

Ensenyaments esportius (cal tenir títol de tècnic/a esportiu/iva)

Nivell III

Té batxillerat  
o equivalent

No té batxillerat  
o equivalent Prova general*

MATÈRIES DE LES PROVES
Part comuna per a FP: català, castellà, anglès/francès/alemany i matemàtiques
Part comuna per a APD: català, castellà, anglès/francès/alemany i matemàtiques/història
Part comuna per a EE: català, castellà, anglès/francès/alemany i matemàtiques/història
Part específica per a FP: 
• opció A: escollir dues matèries entre: física, tecnologia o dibuix tècnic
• opció B: escollir dues matèries entre: química, biologia, ciències de la Terra
• opció C: escollir dues matèries entre: geografia, economia d’empresa, psicologia o segona llengua estrangera (anglès/francès)
• opció D: obligatòria educació física i escollir una matèria més entre: química, biologia, ciències de la Terra
Prova específica per a APD: escollir dues matèries entre: dibuix tècnic, dibuix artístic, volum o cultura artística
Exempcions: consulteu la pàgina web

Proves d’accés als cicles formatius  
de grau superior
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Part  
específica

* Serveix per a FP només si s’ha examinat de matemàtiques.
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Proves d’accés als cicles formatius de grau superior 
Curs 2015-2016

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.

Les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any de la prova) es poden inscriure a les proves només si 
tenen un títol de tècnic/a de la mateixa opció que el grau superior al qual volen accedir.

Qui tingui un títol de tècnic/a de la mateixa opció que el grau superior que vol fer, pot demanar l’exempció de la part 
específica i examinar-se només de la part comuna.

• Dibuix tècnic
• Física
• Tecnologia industrial

• Biologia
• Ciències de la Terra 
i del medi ambient
• Química

• Economia de l’empresa
• Geografia
• Psicologia i sociologia
• Segona llengua 
estrangera

• Educació física i una de 
les matèries següents:
– Biologia
– Ciències de la Terra i del 
medi ambient
– Química

• 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)

• 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)

• 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)

• Activitats físiques 
i esportives
• Cicles d’ensenyaments 
esportius*

* Per a més informació, consulteu el web del Departament d’Ensenyament (apartats Prova general d’accés al grau superior dels 
ensenyaments esportius i Proves específiques d’accés als ensenyaments esportius) i el web Estudiar a Catalunya (apartat 
Estudis).
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GRUPS D’ITINERARIS DE LES DIFERENTS FAMÍLIES 

PROFESSIONALS DE CICLES FORMATIUS 
 
 

 Opció 1. Famílies professionals  
o Arts gràfiques  

o Edificació i obra civil  

o Electricitat i electrònica  

o Energia i aigua  

o Fabricació mecànica  

o Fusta, moble i suro  

o Imatge i so  

o Indústries extractives  

o Informàtica i comunicacions  

o Instal·lació i manteniment  

o Marítimopesquera  

o Tèxtil, confecció i pell  

o Transport i manteniment de vehicles  

o Vidre i ceràmica. 

Matèries: dibuix tècnic, física i tecnologia industrial. 
 

 Opció 2. Famílies professionals  

o Activitats físiques i esportives 

o Agrària  

o Imatge personal  

o Indústries alimentàries  

o Química  

o Sanitat  

o Seguretat i medi ambient  

o Serveis socioculturals i a la comunitat 

o CFGS Prevenció de riscos professionals 

Matèries: química, biologia, ciències de la terra i medi ambient i educació física. 
 

 Opció 3. Famílies professionals  

o Administració i gestió  

o Comerç i màrqueting  

o Hoteleria i turisme  

o Informàtica i comunicacions 

o Serveis socioculturals i a la comunitat 

o CFGS Prevenció de riscos professionals 

Matèries: geografías, economia de l’empresa, 2a llengua estrangera, psicologia i sociología. 
 


