EXEMPCIONS
ESTRUCTURA
Exempció total
Queden exem ptes de fer la prova d’accés a grau mitjà, i
accedeixen pel torn d’accés mitjançant prova als
ensenyaments que els interessi cursar, les persones que
puguin acreditar alguna de les situacions següents:
a) Tenir superada una prova d’accés singular a un cicle
formatiu de grau mitjà de formació professional.
b) Tenir supera da una prova d’accés de caràcter
general als ensenyaments esportius de règim especial
de grau superior o a les formacions esportives de nivell
III.
c) Tenir superada una prova d’accés de caràcter
general a cicles formatius de grau superior
d’ensenyaments professionals d’arts plàstiques i
disseny.
d) Tenir supera da la prova general d’accés als
ensenyaments artístics superiors de grau de Disseny,
grau d’Art Dramàtic i grau de Música.
Exempció parcial de la prova
Queden exem ptes de fer la part de comunicació, la part
social i/o la part científicotecnològica de la prova les
persones que puguin acreditar alguna de les situacions
següents:
a) Haver supera t l’àmbit del segon nivell de l’educació
secundària per a persones adultes.
b) Haver superat l’àmbit de les proves lliures per
obtenir el títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
c) Haver superat les matèries de 4t d’ESO que
eximeixen de fer la prova de l’àmbit de les proves lliures
per obtenir el títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
d) Haver superat una prova d’accés de caràcter general
a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments
professionals d’a rts plàstiques i disseny.

Queden
exemptes de fer la part
cientificotecnològica de la prova les persones
que puguin acreditar alguna de les situacions
següents:
d) Tenir un certificat de professionalitat de
nivell 1 o superior.
e) Haver superat un mòdul associat a una
unitat de competència, el qual forma part
d’un cicle de grau mitjà de formació
professional.
f) Tenir acreditada una o més unitats de
competència d’un títol de Tècnic o d’una
qualificació professional de nivell 2.
Queden exemptes de fer la part de la prova
relativa a llengua catalana les persones que
puguin acreditar alguna de les situacions
següents:
a) Tenir el certificat de nivell B1 de català o
equivalent, o un nivell superior de
coneixements de llengua catalana
b) Tenir l’exempció de l’avaluació de la
llengua catalana obtinguda de conformitat
amb el que determina la normativa vigent.
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Prova d’accés
a cicles
formatius de
grau mitjà

MATRÍCULA
ESTRUCTURA
Terminis d’inscripció:
Del 13 a 23 de març de 2017
Requisits dels aspirants:
a.
b.

No reunir cap altre requisit per accedir directament
als cicles formatius de grau mitjà.
Fer desset anys o més dins l’any natural 2017.

Les persones que hagin superat amb anterioritat la
prova d’accés a cicles de grau mitjà de formació
professional, tenguin o no qualificació numèrica, i les
que tenguin l’exem pció de fer totes les parts de la
prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de
millorar-ne la qualificació.

ESTRUCTURA
La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà
s’estructura en tres parts:
Part de comunicació (2 hores)
 Llengua castellana




La qualificació de cada part de la prova ha de
ser numèrica, entre zero i 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’a questes, 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 no apte. Si no es pot calcular aquesta
mitjana, s’ha d’indicar no apte.



Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la
prova, la nota mitjana s’ha de calcular sobre
les parts avaluades.



Si la qualificació de totes les parts és no
presentat, o bé alguna pa rt està exempta i la
qualificació de la resta de les pa rts és no
presentat, la qualificació final ha de ser no
apte (no presentat).



Quan no se superi la totalitat de la prova, la
qualificació de la part o les parts superades
pot mantenir-se en les convocatòries següents.
El certificat d’aptitud ha de ser el certificat que
acrediti la superació d’alguna de les parts.

Llengua catalana

Part social (1 hora)


Ciències socials, geografia i història.

Part cientificotecnològica (2 hores)



En el cas de voler millorar la qualificació, es pot repetir
tota la prova o només alguna de les parts. En el cas
que només e s repeteixi alguna de les parts, la resta de
les quals no s’examini han d’estar superades o tenir
l’exempció de fer-les.
La inscripció s’ha de fer al mateix centre on es fa la
prova.
Centres a Mallorca:
IES Guillem Sagrera (Palma)
IES Josep Sureda i Blanes (Palma)
IES Calvià (Calvià)
IES Marratxí (Marratxí)
IES Berenguer d’Anoia (Inca)
IES Manacor (Manacor)
IES S’Arenal (Llucmajor)
IES Puig de Sa Font (Son Servera)
Centres a Menorca:
IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella)
IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior)
Centres a les Pitiüses:
IES Santa Maria d’Eivissa (Eivissa)
IES Xarc (Santa Eulària des Riu)
IES Marc Ferrer (Formentera)

Qualificació final

Matemàtiques.
Ciències de la naturalesa o tecnologia
(l’aspirant n’ha de triar una de les dues)

QUALIFICACIÓ
Qualificació de cada part







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.
Si l’aspirant està exempt d’examinar-se de la
prova de llengua catalana, la qualificació de la
part de comunicació és la qualificació de la
matèria de llengua castellana.
Si l’aspirant no fa la prova corresponent a
alguna de les matèries d’una part i no està
exempt de fer-la, la qualificació d’aquesta part
ha de ser no presentat.

En el cas de voler millorar la qualificació, es pot repetir
tota la prova o només alguna o algunes de les parts. En
el cas que només es repeteixi alguna de les parts, la
resta de les parts de les quals no s’examini han d’estar
superada o tenir l’exempció de fer-les.

