
 Convocatòria 2023

Proves d’accés a formació professional de grau mitjà

ESTRUCTURA
EXEMPCIONS
Presentar la sol·licitud, formalitzar la inscripció a la prova i pagar la taxa

Part comunicativa i social (50%) Competència en llengua catalana (15%)
Competència en llengua castellana (15%)
Competència en llengua estrangera (anglès o francès) (10%)
Competència social i ciutadana (10%)

Exempció de llengua catalana: Acreditar que, en la data de realització de la prova,
farà menys d’un any que es resideix a Catalunya i que amb anterioritat no
s’ha cursat la matèria de llengua catalana.

Part cientificotecnològica (25%) Competència d’interacció amb el món físic (12,5%)
Competència en tecnologies (12,5%)

Exempció parcial de la part científica i tecnològica:
•	 Tenir experiència laboral i/o haver participat en tasques de voluntariat (en entitats

socioculturals, socioeducatives, de lleure o esportives) mínim un any a jornada
completa o equivalent si és a jornada parcial.

•	 Acreditar la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment.

Part matemàtica (25%) Competència matemàtica (25%)

Exempció total de la prova: 
•	 Haver superat un PFI a partir del curs 2020-2021 (aquest inclòs), amb nota igual o superior a 5.

2. CONTINGUT

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicle formatiu de grau mitjà (CFGM)
Títol de tècnic/a

1. REQUISITS

17 anys o complir-los el mateix any de la prova

Sense titulació acadèmica o ensenyament 
equivalent que permeti l’accés directe*  

PROVA D’ACCÉS

* No poden realitzar-la les persones que tenen titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, 
curs específic d’accés-CAM, formació professional bàsica-FPB, cicle formatiu de grau bàsic-CFGB o programa de qualificació professional inicial-PQPI).



3. QUALIFICACIÓ

Les qualificacions estaran compreses entre entre 0 i 10. 

La nota es calcula tenint en compte la ponderació de cada una de les matèries (marcada en el quadre en %).

•	 Qualificació inferior a 4 es considerarà no apte i no es podrà sumar cap puntuació addicional.

•	 Qualificació igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau:
 – 20% de la qualificació obtinguda en la formació per a la prova d’accés en cas d’aprovar-la.
 – la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència segons el barem que marca la normativa. 

Es considera APTE a partir de 5.

4. EFECTES

•	 Té validesa PERMANENT a tot l’Estat espanyol.

•	 No equival a cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de l’educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de batxillerat. 

•	 Equival a tenir el títol de graduat/ada de l’ESO a efectes laborals (accés a llocs de treball públics i privats), sempre que s’acrediti algun dels següents requisits: 
 – 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.
 – Haver superat totes les matèries dels dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria.
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