COM ES POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL ESPECÍFICA DE GRAU SUPERIOR
Curs 2019-2020
Hi ha tres vies d’accés:
Reserva
del 60 %
de les places

BATXILLERAT o estudis equivalents

Reserva
del 20 %
de les places

TÈCNIC/A DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Les sol·licituds s’ordenen, un cop aplicades les prioritats de modalitat de
batxillerat, segons la qualificació mitjana dels estudis

Les sol·licituds s’ordenen, un cop aplicades les prioritats següents,
segons la qualificació final mitjana obtinguda al cicle formatiu
de grau mitjà:
Acreditar curs de formació específic d’accés a cicles de grau superior
(CAS) o curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior:
• 1r La mateixa família professional amb opció prioritària
• 2n Altra família amb opció prioritària
• 3r La mateixa família sense opció prioritària
• 4t Una altra família sense opció prioritària
• 5è Acreditar formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per
a les proves d’accés (PPAS)
• 6è Títol de tècnic/a de grau mitjà sense cap de les formacions anteriors i
procedir d’una família professional afí *
• 7è Títol de tècnic de grau mitjà sense cap de les formacions anteriors i
procedir d’una família professional no afí *

Reserva
del 20 %
de les places

• PROVA D’ACCÉS O EXEMPCIÓ TOTAL D’AQUESTA PROVA
• ALTRES TITULACIONS QUE PERMETEN L’ACCÉS
Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana obtinguda

* Quadre d’afinitats entre famílies professionals
Famílies professionals
		

A

Opcions
B

C

Activitats físiques i esportives		
X
Administració i gestió			
X
Agrària		
X
Arts gràfiques
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		
Hoteleria i turisme			
X
Imatge i so
X		
Imatge personal		
X
Indústries alimentàries		
X
Indústries extractives
X		
Informàtica i comunicacions
X		
X
Instal·lació i manteniment
X			
Maritimopesquera
X		
Química		
X
Sanitat		
X
Seguretat i medi ambient		
X
X
Serveis socioculturals a la comunitat		
X
X
Tèxtil, confecció i pell
X		
Transport i manteniment de vehicles
X		
Vidre i ceràmica
X		
CFGS Prevenció de riscos professionals
X
X
X
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