Departament d’Orientació
Curs 2018/2019
PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Curs 2018/19

Requisits dels aspirants
Es poden inscriure a la prova les persones que no reuneixin cap altre requisit que permeti
accedir directament al cicle de grau superior que es vulgui cursar a més de fer denou anys o
més l’any 2019.

Termini d’inscripció a la prova
El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior és del 6 al 18 de
març de 2019
La inscripció s’ha de fer al mateix centre on es fa la prova.
La taxa d’inscripció* a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior (inclosa
l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova) és de 34.18 euros.
*Poden estar exempts de pagament famílies nombroses, persones en atur o persones amb
discapacitat i han d’aportar la documentació que acrediti aquest requisit.

Centres que han de fer la prova
Opció d’humanitats i ciències socials:
IES Sa Blancadona (Eivissa)
Opció de ciències de la salut i mediambientals:
IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia)
Opció de ciències i tecnologia:
IES Sa Colomina (Eivissa)

Documentació a presentar


La sol·licitud d’inscripció s’ha de formalitzar per duplicat en l’imprès oficial es pot
trobar el model al centre on es realitzi la matrícula, al departament d’orientació i a la
pàgina web de Formació Professional (http://fb.caib.es).

El pagament de la taxa corresponent s’ha d’aportar el model de document d’ingrés 046
(preguntar al departament d’orientació). El codi del concepte per aquesta taxa és el P40.

També es pot formalitzar el pagament telemàtic
https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx




a

través

de

la

ATIB

En cas d’estar exempts de pagament o de fer alguna part de la prova s’ha d’aportar la
documentació que ho acrediti.
Original i fotocòpia del DNI.
Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles
formatius de grau mitjà s’ha d’aportar una declaració responsable que ho acrediti,
segons el model que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de lliurar a tots
els centres que fan la prova i que es troba a la pàgina web de Formació Professional o al
departament d’Orientació.
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Data i horari de realització de la prova d’accés als cicles de grau superior





Dia 8 de maig de 2019:
16.00 h: inici de la prova amb els exercicis de llengua castellana i de llengua catalana de
la part comuna de la prova (durada màxima d’una hora per a cada examen).
18.30 h: continuació de la part comuna de la prova amb l’exercici de llengua estrangera
(durada màxima d’una hora).
Dia 9 de maig de 2019:
16.00 h: exercicis de la part específica de la prova (durada màxima d’una hora i mitja per
cada examen)

Estructura
La prova d’accés als cicles formatius de grau superior s’estructura en dues parts:
Part comuna. Valora la capacitat de raonament i d’expressió escrita. Els continguts inclosos
en aquesta part aspectes més instrumentals del batxillerat. Les matèries de referència són:
 Llengua castellana
 Llengua catalana
 Llengua estrangera: anglès
Part específica. Valora les capacitats de base referents al camp professional de què es
tracti i ha de versar sobre els coneixements bàsics de les matèries de referència per a cada
cicle. A aquest efecte, s’han agrupat els cicles per famílies professionals en tres opcions.
En aquesta part l’aspirant s’ha d’examinar de dues matèries d’entre les cinc possibles que hi ha
per cada opció.

Qualificació
Cada matèria que s’avaluï es qualifica de zero a deu punts.
 La qualificació de cada part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les
matèries que la conformen. Aquesta qualificació s’ha d’expressar de zero a deu punts,
amb dos decimals.
 La qualificació final s’ha de calcular sempre que s’obtengui almenys una puntuació de
quatre en cada una de les parts i ha de ser la mitjana aritmètica d’aquestes
puntuacions, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o
superior.
Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la
qualificació d’apte o de no apte.

Els continguts, l’estructura de les proves, els criteris d’avaluació i qualificació , així com els
materials que es poden utilitzar durant la prova de cada una de les matèries són els establerts
a les Orientacions per a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior per a cada una
de les matèries i que es troben publicades a la web de Formació Professional
(http://fp.caib.es ) -----Proves d’accés a grau superior----- orientacions per a les proves de
Grau superior
Podeu trobar models de les proves realitzades anys anteriors a la pàgina de Formació
Professional, seguint el següent itinerari:
http://fp.caib.es ----Proves d’accés--------Proves d’accés a Grau superior-----Models

d’exàmens de la prova d’accés a CFGS.
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Dates Rellevants
Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria?
El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:
– Matrícula: del 6 al 18 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la
secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 26 i 27 de març, ambdós
inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 2 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 8 i 9 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina
web de cada centre: 21 de maig

Part específica de la prova
Opció d’humanitats i ciències socials

Opció de ciències de la salut i
mediambientals

Famílies professionals

Famílies professionals






Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Serveis socioculturals i a la
comunitat







Matèries de referència del batxillerat










Economia
Geografia
Matemàtiques
Psicologia
Segona llengua estrangera:
alemany o francès

Activitats físiques i esportives
Agrària
Imatge personal
Indústries alimentàries
Maritimopesquera (només el cicle
formatiu Aqüicultura)
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient

Matèries de referència del batxillerat






Biologia
Ciències de la terra i
mediambientals
Educació física
Matemàtiques
Química

Opció de ciències i tecnologia
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Arts gràfiques
Arts i artesanies
Edificació i obra civil
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Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, mobles i suro
Imatge i so
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera (excepte el cicle
formatiu Aqüicultura)
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de
vehicles

Vidre i ceràmica

Matèries de referència del batxillerat






Dibuix tècnic
Física
Matemàtiques
Tecnologia industrial
Tecnologies de la informació i la
comunicació

PER RECORDAR A L’ALUMNAT :



Han de portar el DNI els dies de les proves
Han de recollir el certificat tan si han aprovat tota la prova com si només n’han aprovat una
part una vegada surtin les notes.
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