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PROVES ACCCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ . CURS 2018/19

Requisits dels aspirants


Les persones que no reuneixin cap altre requisit que permeti accedir directament als cicles
formatius de grau mitjà de formació professional i que compleixin la condició d’haver complert
desset anys o complir-los dins l’any natural 2019.

Termini d’inscripció a la prova
El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és del 6 al 18 de març de
2019, ambdós inclosos.
La inscripció s’ha de fer al mateix centre on es fa la prova.
La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà (inclosa l’expedició del
certificat que acredita que s’ha superat la prova) és de 22.80 euros.
 Poden estar exempts de pagament famílies nombroses, persones en atur o persones amb
discapacitat i han de portar documentació acreditativa.

Centres que han de fer la prova
Centres a les Pitiüses:

IES Xarc (Santa Eulària des Riu)
IES Marc Ferrer (Formentera)

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://fp.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 de forma telemàtic a través de la ATIB
https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx




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.

Data i horari de realització de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
Dia 6 de maig de 2019:
16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana, corresponents a la
part de comunicació (durada màxima d’una hora per a cada examen).
18.30 h: examen de ciències socials ; geografia i història (durada màxima d’una hora).
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Dia 7 de maig de 2019:
16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia, corresponents a la part
ciències naturals o tecnologia (durada màxima d’una hora per a cada examen).

Estructura de la prova
Part de comunicació. Valora la competència en comunicació lingüística. Les matèries de referència són:
 Llengua castellana
 Llengua catalana
Part social. Valora la competència social i ciutadana. La matèria de referència és:
Ciències socials, geografia i història
Part cientificotecnològica. Valora la competència matemàtica i la competència en el coneixement i la
interacció amb el món físic. Les matèries de referència són:
 Matemàtiques
 Ciències de la naturalesa o tecnologia (l’aspirant n’ha de triar una de les dues)

Qualificació
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’obtingui almenys una puntuació de quatre en cada una
de les parts, i ha de ser la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals. És positiva la
qualificació de cinc punts o superior.

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------proves d’accés a Grau mitjà--------orientacions per a les proves de Grau Mitjà

Podeu trobar models del 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 Mitjà--------- models d’exàmens de la

prova d’accés a CFGM.

Dates Rellevants
Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria?
El calendari de la prova d’accés a grau mitjà 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.
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– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 2 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 6 i 7 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.

PER RECORDAR A L’ALUMNAT :



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

