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2020/2021
CURS PREPARACIÓ DE L’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR
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 SUPERIOR
Requisits per presentar-se a les proves:
Grau Superior:
 Les persones que tinguin 19 anys o els compleixin durant l’any en què es
presenten a la prova
 Els alumnes amb Cicle Formatiu de Grau Mitja tenen accés directe.
 No hi ha convalidació de la part comuna, en cas de voler fer un Cicle Formatiu
de Grau Superior d’una altra branca.
 L’alumne que vulgui presentar-se per pujar nota s’haurà de presentar a tota la
prova.
No cal cap altre requisit.
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QUADRE D’AFINITATS
Grup A
Famílies professionals de

Grup B
Grup C
Famílies professionals de Famílies professionals de















 Activitats físiques i
esportives
 Agràries
 Imatge personal
 Indústries alimentàries
 Química
 Sanitat
 Seguretat i medi ambient
 Serveis socioculturals i a
la comunitat
 Prevenció de riscos
professionals (CFGS)

Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Imatge i so
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de
vehicles
 Vidre i Ceràmica
 Prevenció de riscos
professionals (CFGS)

Grup D
Famílies professionals de:

 Activitats físiques i esportives






Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Informàtica i
comunicacions
 Serveis socioculturals i a
la comunitat
 Seguretat i Mediambient
 Prevenció de riscos
professionals (CFGS)
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El curs està estructurat al voltant de dos mòduls: Prova Comuna i Prova Específica.
El primer mòdul comprèn les assignatures comunes, i el segon mòdul, les assignatures
específiques per l’accés a la Facultat o Escola.

MÒDUL I – PROVA COMUNA





A).- Llengua castellana.
B).- Llengua catalana.
C).- Matemàtiques.
D).- Idioma estranger (anglès, francès, alemany).

MÒDUL II – PROVA ESPECÍFICA
La part específica comprèn continguts de les matèries corresponents al Cicle formatiu
triat per l’alumne:
- Activitats físiques i esportives
- Administració i gestió
- Agràries
- Arts gràfiques
- Comerç i màrqueting
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació mecànica
- Fusta, moble i suro
- Hoteleria i turisme
- Imatge i so


- Imatge personal
- Indústries alimentàries
- Indústries extractives
- Informàtica i comunicacions
- Instal·lació i manteniment
- Maritimopesquera
- Química
- Sanitat
- Seguretat i medi ambient
- Serveis socioculturals i a la comunitat
- Tèxtil, confecció i pell
- Transport i manteniment de vehicles

* Sempre mínim 3 persones.
Cal veure, en cada cas, les assignatures específiques que cada branca inclou.

Opció A

Opció B

Opció C

-Dibuix Tècnic
-Física
-Tecnologia
Industrial

-Biologia
-Ciències de la Terra
i del medi ambient
-Química

-Economia
de l’empresa
-Geografia
-Psicologia
-Segona llengua
Estrangera

Opció D
-Educació Física
(obligatòria)
-A escollir 1:
-Biologia
-Ciències de Terra
-Química

Exempció prova específica:


Els professionals que acreditin com a mínim un any d’experiència laboral (en la
mateixa categoria professional) o tres anys (en categoria inferior), que es
correspongui amb els estudis que vol cursar, queden exempts de fer la prova
específica.
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Documentació per sol·licitar l’exempció:
 Fotocòpia compulsada DNI.
 Certificat Historia Laboral de la Tresoreria Seguretat Social.
 Certificat d’empresa/es on consti detalladament el tipus de tasques
realitzades.
 Nòmines.
L’exempció la sol·licitarà el centre durant els primers mesos del curs. L’alumne
ha d’assistir a totes les assignatures fins que no tingui resolució positiva.
Exempció llengua catalana: menys de dos anys de residència a Catalunya.

El centre s’encarregarà de comunicar als alumnes les dates de matriculació a les proves.
Data d’examen: maig 2021
PREU:
Pagament:

Comptat: 1.300,00€
Ajornat:
350,00€ matrícula i 6 rebuts 179,00€ cadascun.
Material inclòs. Professors llicenciats especialitzats.

Els alumnes que tenen la Part Comuna o la Part Específica aprovada de l’any
passat (segons normativa convocatòria 2020), el preu del curs serà:
Ajornat: 350,00€ matrícula i 6 rebuts 140,00€ cadascun.
Material inclòs. Professors llicenciats especialitzats
IMPORTANT: Hi ha la possibilitat que l’alumne/a es pugui imprimir personalment el
material. A aquest alumne se li restarà un import de 200€ de l’import de la matrícula. I
serà responsabilitat del propi alumne/a el fet de dur sempre el material de seguiment a
classe.
Nota: Els alumnes que l’any anterior no varen assolir la convocatòria i vulguin
tornar a matricular-se el preu del curs serà de:
150,00€ de matrícula i 6 rebuts de 160,00€
150,00€ de matrícula i 6 rebuts de 140,00€ (amb convalidació)
I en el cas de voler preparar només algunes assignatures el preu per
assignatura serà de 40,00€/mes. Material no inclòs
HORARI:
Tardes: de dilluns a dijous de 19:00h. a 21:30h. (segons matèries)
Presentació: 30 de setembre (19:00h)
Inici del curs: 5 d’octubre
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SITUACIÓ EXTRAORDINÀRIA COVID-19
Des de l’inici de curs l’alumne tindrà accés al Campus Virtual de CESI. Aquí podrà
consultar Online els llibres de totes les assignatures i qualsevol material necessari per al
seguiment del curs. També hi trobarà recursos d’aprenentatge com exercicis, vídeos,
exàmens, etc.
En cas que alguna situació sobrevinguda per la pandèmia actual impedeixi el seguiment
de les classes presencials (confinament, detecció d’un positiu en COVID19, etc.) les
classes continuaran amb normalitat, en els mateixos horaris, a través del campus virtual
(mitjançant videoconferència).
Tanmateix l’alumne podrà expressar els seus dubtes al fòrum del campus o mitjançant
correu electrònic directe amb el professor.
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HORARI ACCÉS GRAUS FORMATIUS
Dilluns
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.
21:00-21:15h.
21:15-21:30h.

Dimarts

Dimecres

Dijous

ESTADÍSTICA
(19:00-20:00)
HISTÒRIA
(19:00-20:00)

CATALÀ
(19:00-20:00)

BIOLOGIA
(19:00-20:00)

FRANCÈS
(20:00-21:00)

C. TERRA
FÍSICA
ECONOMIA

Divendres

GEOGRAFIA
(18:00-19:00)

CASTELLÀ
(19:00-20:00)

ANGLÈS
(20:00-21:00)

MATEMÀTIQUES
(20:00-21:30)

(20:00-21:00)

INFORMACIÓ IMPORTANT



PRESENTACIÓ DEL CURS: 30 de setembre a les 19h.
INICI DEL CURS: 5 d’octubre



A cada alumne se li especificarà des del primer dia quines són les seves
assignatures obligatòries, tant comunes com específiques. Tanmateix, se li
informarà d’aquelles assignatures que li són recomanades d’assistir-hi com a
optatives i voluntàries.



Les assignatures específiques es faran sempre que hi hagi un mínim de 3
alumnes. En qualsevol cas, es donarà un seguiment i pauta a cada alumne.



Es recomana als alumnes que, al més aviat possible, escullin quines assignatures
optatives volen cursar, per tal d’aprofundir des del primer moment en aquestes
matèries.



Es recomana als alumnes d’ACCÉS UNIVERSITAT que escullen CIÈNCIES,
que triïn l’assignatura de “MATEMÀTIQUES”

 TOTS els alumnes ACCÉS han d’anar a les seves assignatures específiques
fins el moment de rebre l’exempció de les proves específiques, en cas
d’haver-la sol·licitat.

