CENTRE D’ESTUDIS GRANOLLERS

Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació
professional inicial
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. L'objectiu de la prova és que la persona aspirant
acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves
capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de
les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. 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 o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el
cicle formatiu de grau superior en què s'han inscrit.
La informació dels diferents apartats d'aquesta pàgina correspon a la convocatòria de
l'any 2014.
Nota informativa per a la propera convocatòria (any 2014) amb relació als grups
d'itineraris i a les opcions de matèries de la part específica.
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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)

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 o l'opció C. 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.
La matèria específica d'educació física pot ser seleccionada exclusivament, per les
persones que vulguin inscriure's al cicle formatiu d'animació d'activitats físiques i
esportives. En el cas d'optar per aquesta matèria, cal tenir present que només es podrà
accedir al cicle formatiu esmentat.
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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.

Centre d’estudis Granollers
C/Sant Jaume 134 Baixos
08400 Granollers
Tel. 938613085
Centre.d.estudis.granollers@gmail.com
www.centrestudisgranollers.com

CENTRE D’ESTUDIS GRANOLLERS

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 la superació de les proves
Certificacions
La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta,
on consti la qualificació final obtinguda amb 2 decimals, i el nom del cicle o cicles
formatius de grau superior a què pot accedir. Els certificats es lliuraran a les persones
interessades a partir del 4 de juny de 2014.
La comissió avaluadora expedirà també certificats de superació d'una part de la prova
d'accés a les persones declarades no aptes, si la qualificació global d'aquesta part és
igual o superior a 5. La comissió avaluadora lliurarà aquests certificats el dia 25 de juny
de 2014.
Les proves d'accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l'Estat espanyol.
La superació de la prova d'accés a cicles formatius només faculta per matricular-s'hi i no
equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de
l'educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de batxillerat.
Superar la prova d'accés no significa que es garanteixi ni adquireixi cap dret a una plaça
escolar que, en tot cas, s'haurà de sol·licitar d'acord amb el que estableix la Resolució
per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matriculació als centres per al curs
2014-2015 i posteriors.

Efectes de la superació de les proves d'accés
Haver superat la prova d'accés a grau superior de formació professional inicial:


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 i a grau superior, d'arts
plàstiques i disseny. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la
qualificació obtinguda en la prova superada.
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Haver superat la prova d'accés a un determinat cicle formatiu de grau superior de
formació professional:


permet l'accés a qualsevol cicle de la mateixa opció que ha triat l'aspirant amb les
excepcions següents de matèries de la part específica (veure el document Opcions de
matèries de la part específica ):
a) que la persona aspirant hagi al·legat l'exempció de la part específica per experiència
laboral (inclosa la validada mitjançant el programa Qualifica't), esportiva o de
voluntariat. En aquest cas, l'accés està limitat als cicles pels quals té l'exempció
reconeguda;
b) que la persona aspirant hagi al·legat com a requisit un títol de tècnic/a del mateix
grup d'itineraris que el cicle de grau superior que vol fer, segons l'apartat 2.2 de l'annex
1 de la Resolució. En aquest cas l'accés està limitat a les famílies professionals i als
cicles del/s grup/s d'itineraris corresponents (veure document Grups d'itineraris);
c) que la persona aspirant hagi al·legat l'exempció de la part específica per disposar d'un
títol de tècnic/a del mateix grup d'itineraris que el cicle de grau superior que vol fer,
segons l'apartat 10.4.4 a) de l'annex 1 de la Resolució. En aquest cas, l'accés està limitat
als cicles del grup d'itineraris corresponents (veure document Grups d'itineraris).
d) que la persona aspirant s'hagi inscrit a les proves per accedir al cicle formatiu
d'animació d'activitats físiques i esportives i hagi optat per examinar-se de la matèria
específica d'educació física. En aquest cas, l'accés està limitat únicament a aquest cicle
formatiu.



permet l'accés a qualsevol cicle de grau superior dels ensenyaments esportius, sempre
que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior
permet l'accés a qualsevol especialitat esportiva de grau superior dels ensenyaments
esportius i a les formacions esportives de nivell 3, sempre que es compleixin la resta de
requisits d'accés a aquests ensenyaments.
Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior
permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny,
sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.
Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de
formació professional o d'arts plàstiques i disseny, o la part específica de la prova
d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional permet substituir la
qualificació d'aquesta part de la prova.
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Haver superat la prova d'accés a la formació professional de grau superior, als
ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i als
ensenyaments esportius de grau superior, serà equivalent al títol de batxiller, als únics
efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s'acrediti estar en
possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.
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