19/03/2012 - 01:00

Vols estudiar un CFGM, un CFGS, arts plàstiques i disseny,
ensenyaments esportius, música o dansa?

El Departament d'Ensenyament va obrir el passat dia 15 de març el període d'inscripció per a cursar cicles de
formació professional, cicles d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments d'esports i formació de música o dansa.
El termini per presentar les sol•licituds finalitza el 26 de març. Podeu consultar a continuació les dates
de cada prova específica:

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Cicles Formatius de Grau Superior
Grau Mitjà d'arts plàstiques i disseny
Grau Superior d'arts plàstiques i disseny
Ensenyaments professionals de músic i dansa
Grau Mitjà d'ensenyaments esportius
Grau Superior d'ensenyaments esportius

Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà
S’adrecen a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà pero que no han obtingut el
graduat en ESO. L’objectiu de la prova és que l’aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements
i les habilitats per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s’opti.
Requisits: Cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2012
Període d’inscripció: Del 15 al 26 de Març 2012
Data de la prova: 2 de maig 2012 (16.00h)
Instituts on es fan les proves: Descarrega aquí el PDF [1]
Models d’exàmen: Aquí [2] trobaràs mostres de les proves amb correcció
Més informació sobre les proves [3]
Realitzar la inscripció on line ara: Formulari [4]

Proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior
S’adrecen a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat.
L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti les seves capacitats personals i professionals en relació amb els
objectius del batxillerat per poder cursar amb aprofitament aquest ensenyaments.
Requisit: Tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2012 (o tenir 18 anys i tenir un títol de tecnic/a del mateix
grup d’itineraris al qual pertany el cicle formtiu de GS en què s’ha incrit).
Període d’inscripció: Del 15 al 26 de març 2012
Data de la prova: 9 de maig a les 16.00h (part comuna) i 10 de maig a les 16.00h (part específica)
Instituts on es fan les proves: Descarrega el PDF aquí [5]
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Models d’exàmens: Aquí [6] trobaràs mostres de les proves amb correcció
Més informació sobre les proves [7]
Realitzar la inscripció on line ara: Formulari [4]

Proves d’accés al grau mitjà d’arts plàstiques i disseny
S’adrecen a persones que volen realitzar un cicle de formació específica de grau mitjà d’arts plàstiques i
disseny. La prova consta d’una part comuna (que avalua les competències bàsiques de l’educació secundària) i
una part específica (que avalua les aptituds i coneixements artístics necessaris). Les persones que tenen l’ESO
només han de realitzar la prova específica. Les persones sense graduat d’ESO han de realitzar les dues parts i
tenir complerts els 17 anys o complir-los durant l’any 2012.
Període d’inscripció: Del 15 al 26 de Març 2012
Data de la prova: 2 de maig (part comuna) i 3 de maig (part específica)
Instituts on es fan les proves: Pots consultar el llistat de centres aquí [8]
Models d’exàmens: Aquí [9]trobaràs mostres de les proves amb correcció
Més informació [10]
Realitzar la inscripció on line ara: Formulari [4]

Proves d’accés al grau superior d’arts plàstiques i disseny
S’adrecen a persones que volen realitzar un cicle de formació específica de grau superior d’arts plàstiques i
disseny. La prova consta d’una part comuna (que avalua les competències bàsiques del batxillerat) i una part
específica (que avalua les aptituds i coneixements artístics necessaris). Les persones que tenen el Batxillerat
només han de realitzar la prova específica. Les persones sense el Batxillerat han de realitzar les dues parts i
tenir complerts els 19 anys o complir-los durant l’any 2012.
Període d’inscripció: Del 15 al 26 de Març 2012
Data de la prova: 9 de maig (part comuna) i 10 de maig (part específica)
Instituts on es fan les proves: Consulta el llistat de centres aquí [11]
Models d’exàmen: Aquí [12]trobaràs mostres de les proves amb correció
Més informació [13]
Realitzar la inscripció on line ara: Formulari [4]

Proves d’accés als ensenyaments professionals de música i dansa
L’objectiu de les proves és comprovar el grau de maduresa, les condicions, els coneixements i la capacitat de
l’aspirant que es necessita per cursar amb aprofitament els estudis corresponents. Correspon a les comissions
avaluadores dels centres que imparteixen els ensenyaments professionals dur a terme les proves específiques
d'accés.
Període d’inscripció (a centres integrats de música/dansa): Del 19 al 30 de març 2012
Període d’inscripció (a conservatoris, centres autoritzats de música/dansa): Del 27 de febrer al 30 de març
Centres on es fan les proves de música i dansa: Aquí [14]trobaràs un llistat amb els centres
Més informació [15]
Realitzar la inscripció: La sol•licitud s’ha de presentar personalment al centre on es vol portar a terme la
prova (omplint aquest formulari [16]

Proves d’accés al grau mitjà dels ensenyaments esportius
S’adrecen a les persones que volen accedir a cicles de grau mitjà d’ensenyaments esportius i no tenten la
titulació necessaria (ESO). L’objectiu de la prova és que l’aspirant demostri que posseeix les capacitats de
coneixements i les habilitats per cursar aquesta formació. Cal tenir 17 anys o complir-los durant el 2012.
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Període d’inscripció: Del 15 al 26 de març 2012
Data de la prova: 2 de maig a les 16.00h
Centres on es fan les proves: Descarrega aquí el PDF [17]
Models d’exàmen: Aquí [18]trobaràs models de les proves corregides
Més informació [19]
Realitzar la inscripció on line: Formulari [4]

Proves d’accés al grau superior dels ensenyaments esportius
S’adrecen a les persones que volen accedir a cicles de grau superior d’ensenyaments esportius i no tenten la
titulació necessaria (Batxillerat). L’objectiu de la prova és que l’aspirant demostri que posseeix les capacitats de
coneixements i les habilitats per cursar aquesta formació. Cal tenir 19 anys o complir-los durant el 2012.
Període d’inscripció: Del 15 al 26 de març 2012
Data de la prova: 9 de maig a les 16.00h
Centres on es fan les proves: Descarrega aquí el PDF [20]
Models d’exàmen: Aquí [21] trobaràs models de les proves amb correcció
Més informació [22]
Realitzar la inscripció on line: Formulari [4]

Via | Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya [23]
Més informació | www.barcelonesjove.net [24]
Etiquetes: CFGM [25], CFGS [26], formació [27]

Links:
[1] http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Proves/proves_acces/Formaci%C3%B3%20pro
fessional/Prova_acces_grau_mitja_FP/Centres_proves/instituts_GM_FPI.pdf
[2] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnex
toid=58a7ad1272f05310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=58a7ad1272f05310VgnVCM2000
009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[3] http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Proves/Cicles_formatius_grau_mitja_superior/
ARXIUS/Proves_acces_CFGM.pdf
[4] https://www.cat365.net/OVAC/Educacio/CiclesFormatiusAlta/V09_126_SolCiclesFormatius_1.htm?ruta=%2FC
hannels%2FAutors%2FOVAC%2FEducacio%2FCiclesFormatiusAlta%2FV09_126_SolCiclesFormatius_0&amp;D=1
&amp;MA=1&amp;S=1&amp;DOC=1&amp;PV=1&amp;MPV=1&amp;AMPV=0&amp;SL=1&amp;CTIS=&amp;N
omUA=&amp;PCgNomUA=&amp;SCgNomUA=&amp;NomVC=&amp;PCgNomVC=&amp;SCgNomVC=&amp;I=1
[5] http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Proves/proves_acces/Formaci%C3%B3%20pro
fessional/Prova_acces_grau_superior_FP/Centres_proves/instituts_GS_FPI.pdf
[6] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnex
toid=d2df8aa58fd25310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=d2df8aa58fd25310VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[7] http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Proves/Cicles_formatius_grau_mitja_superior/
ARXIUS/Proves_acces_CFGS.pdf
[8] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnex
toid=4ec4da38b9165310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=4ec4da38b9165310VgnVCM200
0009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[9] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnex
toid=239ad7d39a165310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=239ad7d39a165310VgnVCM200
0009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[10] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.046d33c25faf415a72623b10b0c0e1a0/?vgnex
toid=bab9da38b9165310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=bab9da38b9165310VgnVCM200
0009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[11] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgne
xtoid=8be4da38b9165310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=8be4da38b9165310VgnVCM20
00009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[12] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgne
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xtoid=f1cad7d39a165310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=f1cad7d39a165310VgnVCM200
0009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[13] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.046d33c25faf415a72623b10b0c0e1a0/?vgnex
toid=d58cda38b9165310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=d58cda38b9165310VgnVCM200
0009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[14] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgne
xtoid=d890010f207d4310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=d890010f207d4310VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[15] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgne
xtoid=285fdefe2c6d4310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=285fdefe2c6d4310VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[16] http://www10.gencat.net/sac/AppJava/document.jsp?doc=7_10446.pdf
[17] http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Proves/proves_acces/Prova_acces_GM_espor
tius/Centres_proves/instituts_GM_EE.pdf
[18] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgne
xtoid=c0c82a77300a5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=c0c82a77300a5310VgnVCM20
00009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[19] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgne
xtoid=bbebc98baff95310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=bbebc98baff95310VgnVCM2000
009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[20] http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Proves/proves_acces/Prova_acces_GS_esport
ius/Centres_proves/instituts_GS_EE.pdf
[21] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgne
xtoid=40c66dabf00a5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=40c66dabf00a5310VgnVCM200
0009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[22] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgne
xtoid=7e4fc98baff95310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=7e4fc98baff95310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[23] http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgne
xtoid=84e2e84c31bdf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=84e2e84c31bdf110VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
[24] http://www.barcelonesjove.net
[25] https://www.barcelonesjove.net/tags/CFGM
[26] https://www.barcelonesjove.net/tags/CFGS
[27] https://www.barcelonesjove.net/tags/formació
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