
Curs 2022-2023

Curs de preparació per a la incorporació als cicles
formatius de grau superior

DESTINATARIS:
Persones que posseeixen un títol de tècnic/a i les persones que estiguin cursant un cicle de grau mitjà de formació 
professional.

DURADA:
700 hores (1 curs acadèmic)

CONTINGUT:
El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions: 
cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva.

PART COMUNA:
•	 Comunicació en llengua catalana
•	 Comunicació en llengua castellana
•	 Comunicació en llengua estrangera

PART ESPECÍFICA:
Matèria obligatòria de la part específica: Matemàtiques aplicades i una matèria a escollir segons opció:

Opció cientificotecnològica
•	 Física - Tecnologia
•	 Química - Biologia

Opció humanística social
•	 Economia d’empresa
•	 Psicologia i sociologia

Opció artística
•	 Física – Tecnologia
•	 Expressió gràfica i plàstica

Opció esportiva
•	 Química – Biologia
•	 Ciències de l’esport

EFECTES:
La superació d’aquest curs té els efectes següents:

A. FORMACIÓ PROFESSIONAL: La superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de 
grau superior no té efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior de formació 
professional a partir del curs 2021-2022.

B. ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE RÈGIM ESPECIAL: Exempció de la part comuna de la 
prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que 
l’alumnat haurà de superar).

C. ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL: Si s’ha fet el curs de preparació per a la incorporació als cicles 
formatius de grau superior, la nota final de la prova d’accés és la suma de la mitjana aritmètica entre la nota de la prova 
i la nota final dels ensenyaments de tècnic/a esportiu/iva, més la puntuació que resulti de multiplicar per 0,15 la qualifi-
cació obtinguda en l’esmentat curs, si aquesta és igual a 5 o superior. En cap cas la nota resultant pot ser superior a 10.

IMPORT MATRÍCULA:
240,00 €.
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CT: Cientificotecnològica
HS: Humanística i social
AR: Artística
EE: Esportiva

a) Famílies professionals de formació professional CT HS AR EE

Activitats físiques i esportives X X X

Administració i gestió X

Agrària X

Arts gràfiques X X

Arts i artesanies X

Comerç i màrqueting X

Edificació i obra civil X

Electricitat i electrònica X

Energia i aigua X

Fabricació mecànica X

Fusta, moble i suro X X

Hoteleria i turisme X X

Imatge i so X X

Imatge personal X X

Indústries alimentàries X

Indústries extractives X

Informàtica i comunicacions X

Instal·lació i manteniment X

Maritimopesquera X

Química X

Sanitat X

Seguretat i medi ambient X X

Serveis socioculturals i a la comunitat X

Tèxtil, confecció i pell X

Transport i manteniment de vehicles X

Vidre i ceràmica X

b) Cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny X X

c) Ensenyaments esportius X X X

RELACIÓ ENTRE ELS ENSENYAMENTS I LES OPCIONS DEL CURS

Ensenyaments Opcions del curs


