

EXEMPCIONS

mínim, a un any a jornada completa exercint les
funcions d’un lloc de treball rellevant per el cicle

EXEMPCIÓ DE LA PART COMUNA:

de grau superior que es vol cursar. Aquesta
exempció

- Tenir superada una prova d’accés a cicles de grau
superior a cicles diferents d’aquell que es vol cursar.
- Tenir superada la part comuna d’una prova d’accés
de caràcter general als ensenyaments esportius de
esportives de nivell III.
- Tenir superada la part general d’una prova d’accés al
grau superior dels ensenyaments professionals d’arts
plàstiques i disseny.
- Tenir superada la prova general d’accés als
ensenyaments artístics superiors de grau de Disseny,
grau d’Art dramàtic i grau de Música.
- Tenir superada la prova d’accés a mòduls
professionals de nivell 3 (MP3).

Per accedir a un cicle de la mateixa família
professional:
Tenir un títol de tècnic auxiliar d’FP1 de la

sol·licitar,

abans

de

inscripció o segons indiqui la convocatòria, a la
Direcció General de Formació Professional i
Formació del Professorat, que ha d’emetre la
EXEMPCIÓ DE MATÈRIES CONCRETES QUE FORMEN
PART DE LA PROVA:
- Tenir superada la matèria corresponent de segon de
batxillerat o de la prova lliure de batxillerat ( o les
matèries d’educació física i d’economia i tecnologies
de la informació i comunicació, que a les Illes Balears
s’imparteixen al primer curs de batxillerat.)

- Tenir el certificat de nivell B2 de català, o superior de
coneixements de llengua catalana.
- Sol·licitar l’exempció per residència temporal o altres
EXEMPCIÓ DE LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS):

vol cursar.

- Certificat que acrediti coneixements de la llengua
estrangera (anglès) corresponents al nivell bàsic A2 o

concedeix l’exempció:
Haver superat un mòdul associat a una unitat de
competència que formi part del cicle de grau
superior que es vol cursar.

superior indicats a la Resolució de convocatòria.
EXEMPCIÓ DE LA SEGONA LLENGUA ESTRANGERA
(ALEMANY O FRANCÈS):

Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2

- Certificat que acrediti coneixements de la llengua

o superior de la mateixa família professional i

estrangera (que pertoqui) corresponents al nivell

entorn professional que el cicle de grau superior

bàsic A2 o superior indicats a la Resolució.

que es vol cursar.


la

mateixa família professional que el cicle que es
Per accedir a un cicle concret per al qual es



de

EXEMPCIÓ DE LLENGUA CATALANA:

EXEMPCIÓ DE LA PART ESPECÍFICA:



s’ha

Resolució corresponent.

règim especial de grau superior o a les formacions



Tenir experiència laboral equivalent, com a

Tenir

acreditada

una

o

més

unitats

competència del títol al qual es vol accedir.

de

Departament de Formació Professional i
Qualificacions Professionals
Carrer del Ter, 16. Son Fuster. 07009 Palma
Telèfon 971 17 78 59
fp.caib.es

Proves
d’accés a
cicles
formatius
de grau
superior

MATRÍCULA
Publicació de la convocatòria al BOIB:
Dins el primer trimestre de l’any natural (generfebrer) es publica la convocatòria. A la convocatòria
s’indiquen les dates d’inscripció i els centres que fan
la prova.

ESTRUCTURA

Opció d’humanitats i ciències socials

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior
s’estructura en dues parts:
Part comuna


Llengua castellana



Llengua catalana



Llengua estrangera: anglès

Famílies professionals






Matèries de referència del batxillerat:
Economia,
geografia,
matemàtiques,
psicologia, segona llengua estrangera

La inscripció s’ha de fer al mateix centre on es fa la
prova
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 de formació
professional que es vulgui cursar i que compleixin
denou anys o més l’any de la prova.
Les persones que hagin superat amb anterioritat la
prova d’accés a cicles formatius de grau superior,
tenguin o no qualificació numèrica, i les que tenguin
l’exempció de fer totes les parts de la prova, es
poden tornar a presentar amb la finalitat de millorarne la qualificació.
En el cas de voler millorar la qualificació, s’ha de triar
entre:
Repetir tota la prova; és a dir, no mantenir cap
qualificació de cap part.

-

Examinar-se d’una de les dues parts de la prova;
és a dir, mantenir la qualificació obtinguda en
una convocatòria anterior en aquesta part i
examinar-se únicament de la part de la qual no
vol conservar la qualificació. En el cas que només
es repeteixi una de les parts, la part de la qual no
s’examini ha d’estar superada o tenir l’exempció
de fer-la.

Part específica
En aquesta part l’aspirant s’ha d’examinar de dues
matèries d’entre les cinc possibles que hi ha per cada
opció.

OPCIONS PART ESPECÍFICA
Opció de ciències de la salut i mediambientals
Famílies professionals










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

Matèries de referència del batxillerat:
Biologia,
ciències
de
la
mediambientals,
educació
matemàtiques, química.

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

terra
i
física,

Opció de ciències i tecnologia
Famílies professionals derivades de la LOE

















Arts gràfiques
Arts i artesanies
Edificació i obra civil
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
d’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

