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PPA CICLES FORMATIUS  

GRAU SUPERIOR 
 
CURS DE FORMACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

 
Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de 

formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments 

esportius. L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues. La 

durada mínima per a la preparació de les proves d'accés al grau superior és de 300 hores per a la 

part comuna i de 99 hores per cada matèria de la part específica. 

 
El curs comença sobre la 3a setmana de setembre i acaba a mitjans de  maig (uns dies abans de la 

prova). Es poden cursar 4 matèries comuns i/o 2 d’específiques a triar en funció del cicle que és 

vols fer. L’horari del curs en el nostre centre és de matí o tarda. 

Horari de matí:  de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h. (algú dia pot variar). 

Horari de tarda: de dilluns a divendres de 15.30 a 21 h. (algú dia pot variar)  

 
PÚBLIC DESTINATARI 

 

La prova s’adreça a les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior de 

formació professional inicial, però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent). 

 

Per presentar-se a la prova cal haver complert els 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa 

la prova.  

 

 
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA 

 

La prova consta de dues parts, la comuna i l’específica. 

 

 

 

 

 

 



La part comuna dura 4 hores (2 blocs de 2 hores) i consta de les matèries següents: llengua 

catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.  

 

La part específica  
Segons el cicle a què es vol accedir, cal triar 2 matèries de l’opció A, opció B,  opció C o  opció D 

que es detallen més endavant. La prova de la part específica dura 3 hores. 

 
 
Famílies professionals de les diferents opcions 

 
Opció A Opció B Opció C Opció D 

Física   
Dibuix Tècnic 

Tecnologia 

industrial 

 

Química 
Biologia 

C. de la terra i el 

medi ambient 

Economia de 
l'empresa 
Geografia 
Psicologia i 

sociologia 

Segona llengua 

estrangera 

Educació física 

(obligatòria) i una 

de les matèries 

següents: 

Biologia 
Química 

C. de la terra i el 

m. ambient 

 

 

- FP Arts gràfiques 

- FP Edificació i 

obra civil 

- FP Electricitat i 

electrònica 

- FP Energia i aigua 

- FP Fabricació 

mecànica 

- FP Fusta, moble i 

suro 

- FP Imatge i so 

- FP Indústries 

extractives- 

- FP Informàtica i 

comunicacions 

- FP Instal·lació i 

manteniment 

- FP 

Maritimopesquera 

- FP Tèxtil, 

confecció i pell 

- FP Transport i 

manteniment de 

vehicles 

- FP Vidre i 

ceràmica 

-Prevenció de riscos 

professionals 

(CFGS) 

 

- FP Activitats 

físiques i esportives 

- FP Agrària 

- FP Imatge 

personal 

- FP Indústries 

alimentàries 

- FP Química 

- FP Sanitat 

- FP Seguretat i 

medi ambient 

- FP Serveis 

socioculturals i a la 

comunitat 

- Prevenció de 

riscos professionals 

(CFGS)  

 

 

- FP Administració i 

gestió 

- FP Comerç i 

màrqueting 

- FP Hoteleria i 

turisme 

- FP Informàtica i 

comunicacions 

- FP Serveis 

socioculturals i a la 

comunitat 

- FP Seguretat i 

medi ambient 

- Prevenció de 

riscos professionals 

(CFGS)  

 

 

 
- Activitats físiques i 

esportives: Cicle 

d’animació 

d’activitats físiques 

i esportives 

- Ensenyaments 

esportius (cal tenir 

un GM de la 

mateixa 

especialitat)  

 

 



 

Prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny. 

La prova d'accés (i el curs per preparar-la) consta de dues parts: la comuna i l'específica. 

a) La part comuna consta de quatre matèries: 

• Llengua catalana 

• Llengua castellana 

• Llengua estrangera 

• Matemàtiques o Història 

 

b) La part específica consta de dues matèries. que s'han de triar entre les següents: 

 

Arts plàstiques i disseny 

Famílies d'arts plàstiques i disseny Matèries 

Art floral 

Arts aplicades al llibre 

Arts aplicades de l'escultura 

Disseny d'interiors 

Disseny industrial 

Joieria d'art 

Arts aplicades a la indumentària 

Arts aplicades al mur 

Ceràmica artística 

Comunicació gràfica i audiovisual 

Esmalts artístics 

Tèxtils artístics 

 - dibuix artístic 

 - dibuix tècnic ( escola ) 

 - cultura audiovisual 

 - volum 

 
NOTA: Les persones que tinguin un títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny . NO TENEN 
CONVALIDADES les específiques. 

 
EXEMPCIONS QUE ES PODEN DEMANAR 

 

� Exempció de la matèria llengua catalana 
La poden demanar les persones que fa menys de dos anys que viuen a Catalunya i no han estat 

escolaritzades en català. 

� Exempció de la part específica 
La poden demanar les persones que tenen experiència laboral en el cicle que volen cursar. 

La sol·licitud s’ha de fer al Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� Exempció de la part específica  
 

 

La poden demanar: 

 

a) Les persones que acreditin experiència laboral en el sector professional del cicle a què volen 

accedir (almenys d’1 any com a oficial o oficiala de 2a o superior i de 3 anys com a oficial o oficiala 

de 3a o categories inferiors). 

 

b) Les persones que poden acreditar haver fet tasques de voluntariat (l’equivalent a 1 any laboral). 

Aplicable a la família de serveis socioculturals i a la comunitat. 

 

c) Les persones que poden acreditar experiència equivalent a 1 any laboral en l’entrenament o la 

direcció d’equips esportius i les persones que tenen reconeguda la condició d’esportista d’elit 

(aplicable a la família d’activitats físiques i esportives). 

 

d) Les persones que tinguin un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris que el cicle 

formatiu de grau superior a què volen accedir. S’ha de demanar a qualsevol centre on es cursen 

cicles formatius de formació professional inicial dependents del Departament d’Educació. 

 

En els casos a), b) i c) l’exempció s’ha de demanar a la Direcció General d’Ensenyaments 

Professionals, Artístics i Especialitzats.  

 (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). 

 

 
VALIDESA DE LES PROVES 

 

Les proves d’accés superades tenen validesa permanent en tot l’estat espanyol.  

 

 

Més informació a la nostra pàgina web: 
www.cfalayret.cat 

 
 

CFA Francesc Layret 
 

Carrer Sant Pere Més Baix, 55. 2a Planta (Palau Alós) 

Tel. 93 317 00 44      08003 – BARCELONA 

 

 
 
 
 


