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2018-2019 PREPARACIÓ PER A L’ACCÉS ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
La Reforma del sistema educatiu ha comportat la creació de la nova Formació
Professional Específica, composada de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Grau
Superior, que han substituït l’antiga FP-I i FP-II. Aquests Cicles, que s’imparteixen en
els mateixos centres de formació professional, s’han concebut com una formació que
dóna molta importància a la pràctica professional i no tanta a la formació cultural.
La titulació aconseguida quan acaben els Cicles Formatius és de Tècnic Superior en
l’especialitat escollida.
Els nous Cicles Formatius tenen la voluntat d’oferir un ensenyament molt especialitzat
que estigui en consonància amb les necessitats reals del mercat de treball.
És per això que, a més d’adreçar-se als estudiants i professionals que hagin superat
l’Ensenyament Obligatori Secundari (ESO), el Batxillerat, el COU, etc. també van
dirigits, sobretot, a aquells treballadors sense titulació que han desenvolupat els seus
coneixements en el món laboral i que s’adonen dels beneficis que els pot aportar l’estudi
d’un Cicle Formatiu, tant per millorar de feina com per optar a càrrecs superiors.

GRAU MITJÀ
Requisits per presentar-se a les proves:
Grau Mitjà:
• Les persones que tinguin 17 anys o els compleixin durant l’any en què es
presenten a la prova
El curs està estructurat al voltant dels següents mòduls:
• Català, expressió i comprensió lectora i escrita (15%)
• Castellano, expresión y comprensión lectora y escrita (15%)
• Llengua estrangera (anglès o francès) (10%)
• Matemàtiques (25%)
• Ciències Socials (geografia, història) i ciutadania (10%)
• Interacció amb el món físic (ciències naturals) (12’5%)
• Tecnologies (12’5%)
•
•

Aquells alumnes que acreditin experiència en el món del treball de més d’ un
any al mes de març de 2017 estaran exempts de fer els mòduls de Interacció amb
el món Físic i Tecnologies (convalidat a la prova).
Exempció llengua catalana: menys d’un any de residència a Catalunya.

Presentació i Inici del curs: 24 de setembre
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HORARI PREPARACIÓ ESO I GRAU MITJÀ

09:00-09:15h.
09:15-09:30h.
09:30-09:45h.
09:45-10:00h.
10:00-10:15h.
10:15-10:30h.
10:30-10:45h.
10:45-11:00h.
11:00-11:15h.
11:15-11:30h.
11:30-11:45h.
11:45-12:00h.
12:00-12:15h.
12:15-12:30h.
12:30-12:45h.
12:45-13:00h.

18:00-18:15h.
18:15-18:30h.
18:30-18:45h.
18:45-19:00h.
19:00-19:15h.
19:15-19:30h.
19:30-19:45h.
19:45-20:00h.
20:00-20:15h.
20:15-20:30h.
20:30-20:45h.
20:45-21:00h.

Dilluns

Dimarts

CASTELLÀ
(9:45-10:45)

CATALÀ
(9:45-10:45)

ÀMBIT
SOCIAL
(11:00-13:00)

Dimecres

Dijous

Divendres

FRANCÈS
(9:45-10:45)

ÀMBIT
CÌENCIES*
(11:00-12:00)

ANGLÈS
(11:00-12:00)

ÀMBIT
CIÈNCIES
12:00-13:00

ÀMBIT
CIÈNCIES
12:00-13:00

CATALÀ
(19:00-20:00)

ÀMBIT
SOCIAL
(19:00-20:00)

ÀMBIT
SOCIAL
(18:00-19:00)

CASTELLÀ
(19:00-20:00)

FRANCÈS
(19:00-20:00)

ANGLÈS
(20:00-21:00)

*A algunes sessions de ciències dels dimarts de 11h a 12h els/les alumnes
no només s’hauran d’assistir a 8 dies que s’aniran informant a l’alumne/a

