11. Proves d’accés als CFGM / CFGS

Què és la prova d’accés?
Si vols accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i no tens la titulació necessària, hauràs de superar
una prova d’accés.
La Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) és igual per a totes les titulacions.
Requisits:
- tenir 17 anys o més (o complir-los durant l'any)
- no complir cap requisit per tenir accés directe (tenir ESO...)
Estructura:
- Competència
- Competència
- Competència
- Competència

en llengua catalana i llengua castellana (15%)
en llengua estrangera i social i ciutadania (10%)
matemàtica (25%)
en tecnologia i interacció amb el món físic (12,55)

Aptes: un cop sumades totes les qualificacions, les persones que hagin obtingut una puntuació total, igual o
superior a 5 es consideren aptes.
La Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS):
Requisits:
Les persones que volen accedir al CFGS i:
- no tenen batxillerat
- no han superat el curs específic d'accés al grau superio
Requisit:
- tenir 19 anys o més (o complir-los durant l'any)
- tenir 18 anys (o durant l'any en curs) i tenir un títol de tècnic de la mateixa opció de matèries del CFGS que vol
accedir.
Estructura:
- Part comuna:
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· Llengua catalana
· Llengua castellana
· Llengua estrangera (angglès, francès o alemany)
· Matemàtiques
- Part específica:
· Comprèn diverses matèries agrupades en opcions. Segons la família professional o el cicle a què es vol
accedir cal triar dues matèries de l'opció A, opció B, opció C i opció D.
Aptes: Les persones que obtinguin una qualificació total o superior a 5 es consideren aptes. La qualificació
global s'obté de la mitja aritmètica de la part específica per separat.
Hi ha centres que et preparen per superar aquestes proves, es diuen Centres de Formació per Adults (CFA) o
similars.
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