CURS DE PREPARACIÓ PER A LA ESCOLA
PROVA D’ACCÉS A CICLES D’ADULTS CFA
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR EUGENI D’ORS
(CFGS)
INFORMACIÓ GENERAL

Convocatòria
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.
Requisits
Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19
anys o complir-los durant l'any 2018. També
la poden fer les persones que tenen 18 anys
(o els compleixen durant l'any 2018) i A LA
VEGADA 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.

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.
En els cicles formatius de l’opció D, la matèria
educació física serà obligatòria.
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.
1. La qualificació de la part comuna és la
mitjana aritmètica de les quatre matèries que
la conformen.
2. La qualificació de la part específica és la
mitjana aritmètica de les dues matèries
triades.
Les persones aspirants han d'obtenir una
qualificació igual o superior a 4, i si escau,
se'ls pot aplicar la qualificació obtinguda en
el curs de preparació o formació per a la
preparació de la prova d’accés (ens referim
al curs pont que fareu al centre d’adults) i
més a més la puntuació relativa al
currículum
formatiu,
professional
i
d'experiència.
La nota final ha de ser igual o superior a 5.

CALENDARI

La prova d´accés a cicles formatius de grau
superior es realitza en un Institut. Els
alumnes han de saber que s’hauran de
matricular i presentar papers a l’institut on
s’inscriguin. Des de l’escola d’adults es farà
un seguiment i tutorització.
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EXEMPCIONS PROVA

Exempció de llengua catalana
La poden sol·licitar les persones que
acrediten menys de dos anys de residència a
Catalunya fins al dia de la prova i no han
estudiat català en la seva escolaritat.
Exempció de la part comuna
La poden sol·licitar les persones que han
superat:
la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior de formació professional, les proves
d'accés de caràcter general als ensenyaments
esportius de grau superior,
les proves d'accés de caràcter general a cicles
formatius de grau superior d'ensenyaments
del règim especial d'arts plàstiques i disseny o
els ensenyaments substitutoris de les proves
d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle a
què es vol accedir. La qualificació obtinguda
anteriorment en una prova serà la nota de la
part comuna de la prova d'aquesta
convocatòria.
Exempció de la part específica
La poden sol·licitar:
a) Les persones que tenen un títol de tècnic o
tècnica de la mateixa família professional que
el cicle formatiu de grau superior a què es vol
accedir.
Per acreditar-ho cal presentar fotocòpia del
títol o resguard de sol·licitud del títol.
La sol·licitud s'ha de presentar a l´institut on
es realitzarà la prova.
b) Les persones que tenen experiència
laboral relacionada amb el cicle formatiu a
què es vol accedir, a jornada completa (o el
temps proporcional en cas de jornada a
temps parcial), reconeguda oficialment: d'1
any o més amb una categoria professional
igual o superior a la que correspon el cicle
formatiu de grau superior (en general, oficial
de primera o de segona); o de 3 anys o més si

la categoria reconeguda oficialment (grup de
cotització) és inferior; o experiència laboral
en
diverses
categories
professionals,
equivalent a les dues anteriors.
Per acreditar-ho cal presentar l'informe de
vida laboral, original i actualitzat, o Full de
serveis o certificat de l'administració
corresponent; i certificat de l'empresa o
empreses, de l'entitat o entitats legalment
constituïdes, on consten de manera
detallada, les tasques o activitats realitzades i
el temps de dedicació.
Exempció total
La poden sol·licitar les persones que
compleixin algun dels requisits d'exempció de
la part comuna i algun dels requisits de la
part específica.
També la poden sol·licitar les persones que
hagin superat les proves d'accés a la
Universitat per a majors de 45 anys o hagin
accedit a la Universitat per haver acreditat
experiència laboral o professional tenint
complerts 40 anys d'edat.
Per a més informació:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensen
yament/

OPCIONS DE MATÈRIES DE LA
PART ESPECÍFICA DE LA PROVA

Els cicles formatius es divideixen en dos
graus: el grau mitjà i el grau superior. El
primer proporciona el títol de tècnic o tècnica
i el segon que és el que ens referim
en aquest document es refereix al títol de
tècnic o tècnica superior. Els cicles formatius
es distribueixen en famílies professionals. Les
famílies professionals en
àmbits. D’àmbits n’hi ha quatre: el A, el B, el
C i el D
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Matèries corresponents a l'opció

A

g) FP Serveis socioculturals i a la comunitat
h) Prevenció de riscos professionals (CFGS)

a) Dibuix tècnic
b) Física

Matèries corresponents a l'opció

c) Tecnologia industrial

C:

a) Economia de l'empresa
Famílies professionals de l'opció A:

b) Geografia

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

c) Psicologia i sociologia

FP Arts gràfiques
FP Edificació i obra civil
FP Electricitat i electrònica
FP Energia i aigua
FP Fabricació mecànica
FP Fusta, moble i suro
FP Imatge i so
Industries extractives
FP Informàtica i comunicacions
FP Instal·lació i manteniment
FP Maritimopesquera
FP Tèxtil, confecció i pell
FP Transport i manteniment de vehicles
FP Vidre i ceràmica
Prevenció de riscos professionals (CFGS)

d) Segona llengua estrangera
Famílies professionals de l'opció C
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

FP Administració i gestió
FP Comerç i màrqueting
FP Hosteleria i turisme
FP Informàtica i comunicacions
FP Serveis socioculturals i a la comunitat
FP Seguretat i medi ambient
Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Matèries corresponents a l'opció

D

a) Educació física (obligatòria)
Matèries corresponents a l'opció

B

b) Biologia
c) Ciències de la terra i del medi

a) Biologia

ambient

b)Ciències de la terra i del medi

d) Química

ambient

Famílies professionals de l'opció D

c) Química
Famílies professionals de l'opció B
a)
b)
c)
d)
e)
f)

FP Agrària
FP Imatge personal
FP Indústries alimentàries
FP Química
FP Sanitat
FP Seguretat i medi ambient

a) FP Activitats físiques i esportives
b) Cicles d’ensenyaments esportius

Per més informació:
http://queestudiar.gencat.cat/c
a/estudis/fp/ensenyament
Els
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FASE COMUNA
El CFA Eugeni d’Ors és un centre públic
de la Generalitat de Catalunya que té
per objectiu facilitar l’accés a
l’ensenyament a tothom i per això
ofereix una oferta formativa global,
des de l’alfabetització a l’accés a la
universitat o grau superior, i que dóna
la titulació corresponent al graduat en
educació secundària per a persones
adultes.
L’escola organitza la preparació de les
proves d’accés a cicles formatius de
grau superior de les matèries de la
fase comuna i també algunes de les
matèries de la fase específica.

TUTORITZACIÓ IOC

PROGRAMA I ESTRUCTURA

MATÈRIES
QUE ES






MATEMÀTIQUES
LLENGUA CATALANA
LLENGUA CASTELLANA
LLENGUA ESTRANGERA:
ANGLÈS

PREPAREN
Falta concretar els dies
HORARIS

Matí: 9:30 –13:30 h
I
Vespre: 17:00 – 21.00 h
CALENDARI
INICI DE LES
CLASSES

DURADA
DEL CURS

Setmana del 18 al 22 DE SETEMBRE
del 25 de setembre fins a la realització
de les proves (mes de maig)
FASE ESPECÍFICA

Els alumnes poden cursar qualsevol de
les assignatures que no s’imparteixen
al centre a l’IOC.
L’escola duu a terme una tutorització
d’aquests alumnes.

PROGRAMA IESTRUCTURA
GEOGRAFIA
ECONOMIA D’EMPRESA
MATÈRIES
QUE ES
PREPAREN

BIOLOGIA
DIBUIX TÈCNIC
QUÍMICA

