
Convocatòria 2021

Proves d’accés a la formació professional de grau superior

1. REQUISITS

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

Part comuna Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
Matemàtiques

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

Part específica Segons la família professional o el cicle a què
es vol accedir, cal triar dues matèries de l’opció
A, B, C o D

Exempció de la part específica:
•	 Tenir experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir.
•	 Només	per	als	cicles	formatius	de	la	família	professional	d’activitats	físiques	i	esportives: Tenir experiència 

en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats complementàries.
•	 Només	per	als	cicles	 formatius	de	 la	 família	professional	d’activitats	 físiques	 i	 esportives: Acreditar la 

condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment.
•	 Només	per	als	cicles	formatius	de	la	família	professional	de	serveis	socioculturals	i	a	la	comunitat: Acreditar 

tasques de voluntariat realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioedu-
catives o de lleure.

Exempció total de la prova: Qui hagi superat amb anterioritat la prova d’accés als cicles de grau superior 
de formació professional a Catalunya o la prova general als cicles d’ensenyaments esportius de grau superior 
realitzada a Catalunya, havent-se examinat de matemàtiques o la part comuna de la prova d’accés als 
cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny realitzada a Catalunya, havent-se examinat 
de matemàtiques i, a més, hagi superat o tingui dret a l’exempció de la part específica.

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

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

PROVA D’ACCÉS
Part comuna + Part específica

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicle formatiu de grau superior (CFGS)
Títol de tècnic/a superior

2. CONTINGUT

*	No	poden	realitzar-la	les	persones	que	tenen	titulació	acadèmica	o	els	ensenyaments	que	permeten	l’accés	directe	als	cicles	formatius	de	grau	superior	
(Batxillerat	o	estudis	equivalents,	Tècnic/a	de	formació	professional,	Tècnic/a	d’arts	plàstiques	i	disseny)



Opcions de matèries corresponents a la part específica

OPCIÓ A OPCIÓ B OPCIÓ C OPCIÓ D

Matèries:
•	 Dibuix tècnic
•	 Física
•	 Tecnologia industrial

Matèries:
•	 Biologia
•	 Ciències de la terra i del medi ambient
•	 Química

Matèries:
•	 Economia de l’empresa
•	 Geografia
•	 Psicologia i sociologia
•	 Segona llengua estrangera 

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

Famílies professionals:
•	 Activitats físiques i esportives
•	 Agrària
•	 Imatge personal
•	 Indústries alimentàries
•	 Química
•	 Sanitat
•	 Seguretat i medi ambient
•	 Serveis socioculturals i la comunitat
•	 Prevenció de riscos professionals 

(CFGS)

Famílies professionals:
•	 Administració i gestió
•	 Comerç i màrqueting
•	 Hoteleria i turisme
•	 Informàtica i comunicacions
•	 Seguretat i medi ambient
•	 Serveis socioculturals i a la comunitat
•	 Prevenció de riscos professionals 

(CFGS)

Famílies professionals:
•	 Activitats físiques i esportives

3. QUALIFICACIÓ

La qualificació està compresa entre 0 i 10 i es calcula per separat la part comuna i la 
part específica.

Es fa la mitjana aritmètica de les dues parts a partir de 4 a cadascuna.

•	 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 a la formació per a la prova d’accés. 
 – La puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència segons 

el barem que marca la normativa.

Es considera APTE a partir de 5. 

Servei d’Orientació – Pla Jove | 12 març de 2021
edubcn.cat – Carpeta de l’orientador/a
Informació adaptada de la normativa vigent com a suport
a la tasca orientadora | Codi: C06

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 Batxillerat a efectes laborals (accés a llocs de treball 
públics i privats), sempre que s’acrediti estar en possessió del títol de graduat/ada 
en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.


