Proves d’accés als cicles formatius
de grau superior
Curs 2018-2019

#15
Març
2018

Formació professional
Té batxillerat, títol de
tècnic/a o equivalent
No té batxillerat ni títol
de tècnic/a o equivalent

GS d’FP

Part comuna

Part
específica

Arts plàstiques i disseny
Té batxillerat
o equivalent

No té batxillerat
o equivalent

Prova
específica

Part comuna*

GS d’APD

Part
específica

Ensenyaments esportius (cal tenir títol de tècnic/a esportiu/iva)
Té batxillerat
o equivalent

No té batxillerat
o equivalent

Prova general*

Algunes
especialitats
requereixen
una prova
específica
o tenir
determinats
requisits

Tècnic esportiu
superior

* Serveix per a FP només si s’ha examinat de matemàtiques.
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

queestudiar.gencat.cat
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Les persones que superen les proves d’accés al grau superior tenen prioritat per accedir
als cicles de grau superior

Calendari de la prova d’accés a la formació professional
Març
13
al 22

Abril
13
al 23

9
al 17

Inscripció

24
al 26

23

Pagament de
la taxa

Maig

Llista provisional
d’admesos i
exclosos

Llista definitiva
d’admesos i
exclosos

17

29

Prova específica

Prova comuna

Presentació de
documentació
complementària

Presentació
de la
documentació

16

30

Juny
del 30 de maig
a l’1 de juny

5

Reclamacions

Qualificacions
provisionals

Qualificacions
definitives
i lliurament
de certificats

Calendari de la prova d’accés a arts plàstiques i disseny
Març
13
al 22

Abril
13
al 23

Inscripció.
Presentació de la
documentació

20
al 24

19

Pagament
de la taxa

Maig
16

26

Llista
provisional
d’admesos i
exclosos

17

Prova comuna

Presentació de
documentació
complementària

Llista definitiva
d’admesos i
exclosos

Juny
29

del 30 de maig
a l’1 de juny

5

Qualificacions
provisionals

Prova específica

Qualificacions
definitives

Reclamacions

Calendari de la prova general d’accés a ensenyaments
esportius
Març
13
al 22

Abril
13
al 23

9
al 17

Pagament de
la taxa

Inscripció

queestudiar.gencat.cat

23

Llista
provisional
d’admesos i
exclosos
Presentació
de la
documentació

Maig
30

16

29

Prova
(aportació del
certificat de la nota
final del tècnic/a
esportiu/iva)
Llista definitiva
Qualificacions
d’admesos i
provisionals
exclosos

Juny
del 30 de maig
a l’1 de juny

5

Reclamacions

Qualificacions
definitives
i lliurament
de certificats
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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.

Opció

Opció

Opció

Opció

A

B

C

D

Matèries

• Dibuix tècnic

• Biologia

• Economia de l’empresa

• Física

• Ciències de la Terra
i del medi ambient

• Geografia

• Química

• Segona llengua
estrangera

• Tecnologia industrial

• Psicologia i sociologia

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

Famílies professionals
• 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

• Activitats físiques
i esportives

• Administració i gestió

• Agrària

• Hoteleria i turisme

• Imatge personal
• Indústries alimentàries
• Química
• Sanitat
• Seguretat i medi
ambient
• Serveis socioculturals
i a la comunitat

• Comerç i màrqueting

• Activitats físiques
i esportives

• Informàtica i
comunicacions
• Serveis socioculturals
i a la comunitat
• Seguretat i medi
ambient
• Prevenció de riscos
professionals (CFGS)

• Prevenció de riscos
professionals (CFGS)

• Tèxtil, confecció i pell
• Transport i manteniment
de vehicles
• Vidre i ceràmica
• Prevenció de riscos
professionals (CFGS)

Per a més informació, consulteu el web del Departament d’Ensenyament (apartat Prova d’accés al
grau superior) i el web Estudiar a Catalunya (apartat Estudis).

queestudiar.gencat.cat

