CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Què ès?

És un curs on es prepara per poder superar les proves d’accés que són
unes proves de caràcter general que permeten als aspirants que la
superin matricular-se a un Cicle Formatiu quan no es té la titulació
exigida.

Destinataris:

Aquelles persones que hagin de realitzar la Prova d’Accés a un Cicle
Formatiu de Grau Mitjà perquè no tenen la titulació necessària per a
la seva incorporació directa.

Requisits:

Tenir complerts 17 anys o complir-los durant l’any en curs i a més:
-

Acreditar un temps mínim de 3 mesos o 200 hores d’experiència
laboral, o

-

Haver cursat o estar cursant amb aprofitament un programa de
garantia social autoritzat pel Departament d’Ensenyament, o

Calendari:

Haver realitzat un curs de formació ocupacional de 400 hores

De gener a maig amb horari intensiu de matí o tarda.

Continguts i Característiques:
-

La preparació per a superar la Prova d’Accés contempla les
matèries bàsiques contingudes a l’ESO.

-

La metodologia utilitzada en la preparació per la Prova d’Accés
és de caire participatiu i globalitzador per tal de rendibilitzar els
coneixements de l’alumne/a adquirits anteriorment.

-

El procés d’aprenentatge contempla l’adaptació al ritme
individual de l’alumne/a.

-

Seguiment tutorial individualitzat.
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Formació professional
Té ESO o equivalent

No té ESO o equivalent

GM d’FP

Prova d’accés

Arts plàstiques i disseny
Prova
específica

Té ESO o equivalent

No té ESO o equivalent

Part comuna

GM d’APD

Part
específica

Ensenyaments esportius
Té ESO o equivalent

No té ESO o equivalent

Prova general

Totes les
especialitats
requereixen
una prova
específica
o tenir
determinats
requisits

Nivells I i II

MATÈRIES DE LA PROVA
Ponderació de les matèries: Competència en llengua catalana i llengua castellana (15% cadascuna)
Competència en llengua estrangera i social i ciutadania (10% cadascuna)
Competència matemàtica (25%)
Competència en tecnologies i interacció amb el món físic (12,5% cadascuna)
Matèria específica per a arts plàstiques i disseny: educació visual i plàstica

queestudiar.gencat.cat

