Prova d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior
Han de fer la prova les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional
inicial però que no tenen el títol de batxillerat (LOE, LOGSE o equivalent).
Per presentar-se a la prova cal haver complert els 19 anys o complir-los durant l’any què es fa la prova. També
s’hi poden presentar les persones que ha complert 18 anys o els compleixen l’any que es fa la prova i tenen un
títol de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris del grau superior a què volen accedir.
Descripció de la prova:
La prova consta de dues parts, la comuna i l’específica.
La part comuna dura 4 hores (2 blocs de 2 hores) i consta de les matèries següents: la llengua catalana,
llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.
La part específica dura 3 hores. Segons el cicle a què es vol accedir, cal triar 2 matèries de l’opció A, l’opció B
o l’opció C.
Qualificació de la prova:
La qualificació de la part comuna de la prova és la mitjana aritmètica de les 4 matèries comunes; la qualificació
de la part específica és la mitjana aritmètica de les 2 matèries triades.
La qualificació global de la prova és la mitjana aritmètica de la part comuna i la part especifica; la
qualificació final s’obté de sumar la puntuació complementària a la qualificació global.
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