CENTRE D’ESTUDIS GRANOLLERS

Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà
El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de
grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau
mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.
L'objectiu de la prova és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats,
els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per
cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s'opti. Per poder fer la prova
d'accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l'any 2014.

Contingut i pautes de qualificació
Temaris
Les proves de cada matèria s'estableixen en relació amb els temaris i els criteris
d'avaluació publicats a la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.


Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els
temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de
formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts
plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778,
20.12.2010)

Descripció de la prova
La prova té tres parts:


Part comunicativa i social: comprèn les matèries de competència en llengua
catalana, competència en llengua castellana, competència en llengua estrangera
(anglès o francès) i competència social i ciutadana.



Part científica i tecnològica: comprèn les matèries de competència d'interacció
amb el món físic i de competència en tecnologia.



Part matemàtica: comprèn la matèria de competència matemàtica.

El temps de realització és de 4 hores, que es distribueixen en 2 blocs temporals. En el
primer bloc la competència en llengua catalana i en llengua castellana, la de llengua
estrangera i la social i ciutadana. En el segon bloc la competència matemàtica, la
d'interacció amb el món físic i la de tecnologies.
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Pautes de qualificació
La qualificació global de la prova d'accés a grau mitjà està compresa entre 0 i 10 i la
comissió avaluadora la calcularà aplicant el barem següent a la qualificació de cada
matèria:


competència en llengua catalana: 15%



competència en llengua castellana: 15%



competència social i ciutadana: 10%



competència en llengua estrangera: 10%



competència matemàtica: 25%



competència en tecnologies: 12,5%



competència d'interacció amb el món físic: 12,5%

Si una persona aspirant està exempta d'una o més matèries, la qualificació global es
calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment les ponderacions anteriors sense
tenir en compte les matèries exemptes.
Les persones aspirants que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declararan
no aptes, i en cap cas a la qualificació de la prova se n'hi pot sumar cap altra.
A les persones aspirants que obtinguin una qualificació global igual o superior a 4 se'ls
podrà sumar, si escau, un 40% de la qualificació obtinguda en la formació de la
preparació a les proves d'accés, un 40% de la qualificació amb què supera el programa
de qualificació professional inicial amb nota inferior a 8, 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 considerant apte.
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Normativa
Resolució ENS/1008/2013, de 6 de maig, per la qual es modifica la Resolució
ENS/258/2013, de 8 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles
formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts
plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves
d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2013.
(DOGC núm. 6375, de 14.5.2013)

Resolució ENS/258/2013, de 8 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés
als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica
d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les
proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any
2013. (DOGC núm 6318, de 19.2.2013)
Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els
criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional
inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles
d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, 20.12.2010)
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Certificació i efectes de superació de les proves
Certificació
La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta
o amb exempció total, on consti la qualificació final. Els certificats es lliuraran a les
persones interessades a partir del 21 de maig de 2013.
Les proves d'accés superades tenen validesa permanent en tot l'Estat espanyol.
La superació de la prova d'accés només faculta per matricular-se als ensenyaments per
als quals hagi superat l'accés i no equival a la possessió de cap titulació acadèmica. Tot i
això, superar la prova d'accés no garanteix una plaça escolar.
Les persones que superen la prova i es volen matricular a un cicle formatiu de formació
professional, han de sol·licitar la preinscripció en el termini que s'estableixi, al centre on
el volen cursar.
Efectes de la superació de les proves
Haver superat la prova d'accés a grau mitjà:


permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional,



permet l'accés a qualsevol especialitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments
esportius i a les formacions esportives de nivell 1, sempre que es compleixin la resta
de requisits d'accés a aquests ensenyaments,



substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà d'arts plàstiques i
disseny (la substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació
obtinguda en la prova superada).
Haver superat la prova d'accés a grau mitjà és equivalent al títol de graduat en
educació secundària obligatòria, als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i
privats, sempre que s'acrediti algun dels següents requisits: o bé haver cursat el cicle
formatiu de grau mitjà i haver superat un nombre de mòduls professionals la durada dels
quals constitueixi almenys la meitat de la durada total del cicle formatiu, o bé haver
superat totes les matèries dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria.
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