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BATXILLERAT

PROVA ACCÉS CFGS

OBJECTIUS

- Tenir informació sobre la prova d’accés a CFGS

Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional

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.
 
Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2014. També la poden fer les
persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2014) i tenen un títol (o el resguard d'un títol)
de tècnic de la mateixa opció de matèries a la qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què
s'han inscrit.

Calendari (encara no ha sortit el del 2015)

Inscripció: a partir de les 9 hores del 10 de març fins al 19 de març de 2014

Últim dia de pagament de la taxa: 20 de març de 2014 abans de les 20 hores

Presentació de la documentació a l'institut on s’ha de fer la prova: del 2 al 10 d'abril de 2014, fins a les

18 hores (dins l'horari de registre del centre)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 22 d'abril de 2014

Presentació de la documentació complementaria a l'institut on s’ha de fer la prova: del 23 al 25 d'abril 

de 2014, dins l'horari de registre de documentació del centre

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 29 d'abril de 2014

Prova: 14 de maig de 2014, a les 15.30 hores (part comuna) i 15 de maig, a les 15.30 hores (part 

específica). Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans

Qualificacions provisionals: a partir del 27 de maig de 2014

Termini per presentar consultes i reclamacions: del 28 de maig al 30 de maig de 2014, fins a les 18 

hores (dins l'horari de registre del centre)

Qualificacions definitives: a partir de 3 de juny de 2014

PATPAT
Molí DE LA

VILA
2014- 2015

http://ensenyament.gencat.cat/web/sites/ensenyament/.content/home/serveis_tramits/proves/proves_acces/formacio_professional/prova_acces_grau_superior_fp/descripcio_pautes_qualificacio/arxius/opc_materies_gs_fp.pdf
mailto:a8046645@xtec.cat


Documentació

Del 2 al 10 d’abril de 2014 s'ha de presentar la documentació següent al centre triat per fer la prova:

1. Documentació presentada a la comissió avaluadora (enllaç),

2. Fotocòpia del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es va fer la 

inscripció.

3. Currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa, si escau.

4. Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa, si escau.

5. Resolució que atorga l’exempció parcial o total, si escau.

6. Sol·licitud d’exempció parcial, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de 

presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora, si escau.

Documentació i material que s’ha de portar el dia de la prova:

1. Original del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es va fer la 

inscripció.

2. Si escau, certificació de la superació del curs de preparació o la formació per a la prova d’accés.

3. Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb 

necessitats específiques derivades de discapacitats.

4. Si escau, material específic per a la realització de la prova d’accés que s’hagi fet públic al tauler 

d’anuncis del centre i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament a partir del dia 2 d’abril de 

2014.

Requisits

Es poden inscriure a la prova les persones que es troben en una de les situacions següents:

  tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any 2014,

  tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any 2014 i tenir el títol de tècnic o tècnica de 

la mateixa opció (el document justificatiu és el títol o el resguard de sol·licitud del títol).

Taxes

 Taxa d'inscripció a la prova: 35,10 euros (31,60 euros si la inscripció es fa per Internet).

 Taxa amb bonificació del 50% de l’import per a les persones que tenen un títol de família 

nombrosa de categoria general o de família monoparental: 17,55 euros

 Estan exemptes del pagament de la taxa d'inscripció, amb la presentació de la documentació 

oficial que ho acredita:

                els membres d'una família nombrosa de categoria especial

                les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33% .

                les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Proves/proves_acces/Formaci%C3%83%C2%B3%20professional/Prova_acces_grau_superior_FP/Descripcio_pautes_qualificacio/ARXIUS/Opc_materies_GS_FP.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/material_proves/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/persones_necessitats_especifiques/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/persones_necessitats_especifiques/
http://tramits.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/Documents/Formularis_pdf/Y332_007_06_14_curric_GS.pdf
http://tramits.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/Documents/Formularis_pdf/Y332_136_06_14_docum_GS.pdf
http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/prova-acces_grau-superior_formacio-professional?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/prova-acces_grau-superior_formacio-professional?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


                        les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Centres on es fan les proves

La prova es duu a terme en els instituts dependents del Departament d'Ensenyament que determinen 
els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona. La relació d'instituts també s'exposa al 
tauler d'anuncis dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.
L’institut més proper on es fan les proves és:
Igualada Institut Milà i Fontanals Av. Emili Vallès, 4 938055750

Temaris

Els temaris de la part comuna corresponen a les matèries de llengua catalana i castellana, llengua 
estrangera i matemàtiques. Per a la part específica, corresponen a les matèries de biologia, ciències de
la terra i del medi ambient, química, educació física, física, tecnologia industrial, dibuix tècnic, geografia, 
economia de l'empresa, psicologia i sociologia, i segona llengua estrangera.
Podeu consultar-los en la següent pàgina:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/temaris/

Material per fer les proves

Podeu consultar  la següent pàgina:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/material_pr
oves/

Com inscriure's a la prova

http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/prova-acces_grau-
superior_formacio-professional?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Estructura de la prova 

La prova té dues parts:

 Part comuna: Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua 

estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

El temps de realització d'aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de

2 hores cadascun. En el primer bloc es fa la prova de llengua catalana i llengua castellana. En 

el segon bloc es fa la prova de llengua estrangera i la de matemàtiques.

 Part específica: Comprèn diverses matèries agrupades en opcions. 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 proves es desenvolupen en un únic bloc de tres hores.

En els cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua 

estrangera, l'aspirant podrà triar entre anglès i francès, però no es podrà examinar del mateix 

idioma estranger al qual ha optat en la part comuna.

Les persones que vulguin inscriure's al cicle formatiu d'animació d'activitats físiques i 

http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/prova-acces_grau-superior_formacio-professional?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/prova-acces_grau-superior_formacio-professional?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/material_proves/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/material_proves/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/temaris/
http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/prova-acces_grau-superior_formacio-professional?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


esportives, i escullin l'opció D, que té la matèria Educació física obligatòria, només podran 

accedir al cicle formatiu esmentat i als cicles d'ensenyaments esportius.

 Opcions de matèries de la part específica  [PDF, 30,74 KB ]

Pautes de qualificació

La qualificació global de la prova està compresa entre 0 i 10 i s'obté de la mitjana aritmètica de la part 
comuna i de la part específica per separat.

La qualificació de la part comuna és la mitjana aritmètica de les quatre matèries que la conformen. La 
qualificació de la part específica és la mitjana aritmètica de les dues matèries triades.

Les persones aspirants han d'obtenir una qualificació mínima de 4 a cada una de les parts per fer la 
mitjana aritmètica, de la qual s'obté la qualificació global de la prova.

Les persones aspirants que obtenen una qualificació inferior a 4 a cadascuna de les parts es declararan 
no aptes, i en cap cas a la qualificació de la prova se n'hi pot sumar cap altra. Les persones aspirants 
que obtenen una qualificació global igual o superior a 4, si escau, se'ls pot aplicar un 40% de la 
qualificació obtinguda en el curs de preparació o formació per a la preparació de la prova d'accés i la 
puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d'experiència.

La qualificació final s'obté al sumar la qualificació global i les puntuacions complementàries a què tingui 
dret l'aspirant. Si la qualificació final és igual o superior a 5, l'aspirant és considerat apte.

Exemple de proves
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/mostres_pr
oves/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/mostres_proves/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/mostres_proves/
http://ensenyament.gencat.cat/web/sites/ensenyament/.content/home/serveis_tramits/proves/proves_acces/formacio_professional/prova_acces_grau_superior_fp/descripcio_pautes_qualificacio/arxius/opc_materies_gs_fp.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/sites/ensenyament/.content/home/serveis_tramits/proves/proves_acces/formacio_professional/prova_acces_grau_superior_fp/descripcio_pautes_qualificacio/arxius/opc_materies_gs_fp.pdf
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