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Preguntes més freqüents sobre les proves d’accés als cicles formatius de 
formació professional inicial (FP) de grau superior (GS) 

1. Inscripció i tramitació 

On puc obtenir informació de la prova i fer-ne el seguiment durant tot el procés? 

Al web del Departament d´Educació hi ha la informació de la prova, com fer la inscripció i 
consultar els resultats del procés (admissió o exclusió i qualificacions). 

L’enllaç és: http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/ 

 

Qui pot fer la prova d’accés a FP? 

 Les persones que tenen complerts 19 anys (o els compleixen l’any de la prova) i no 
tenen Batxillerat o qualsevol títol que doni accés als cicles formatius de grau superior 
(per exemple, tenir un títol de tècnic/a), o 

 També s’hi poden presentar les persones que estan cursant el batxillerat, si compleixen 
el requisit d’edat. 

 

Quan es fa la prova? 

La prova es fa durant el mes de maig i la data concreta s’estableix en cada convocatòria. 

 

Què he de fer per inscriure’m a les proves? 

Cal emplenar el formulari telemàtic, dins el termini d’inscripció que cada any s’estableix, i 
pagar la taxa corresponent. 

L’enllaç al formulari és: 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/  > Sol·licitud, documentació i taxes. 

 

Necessito algun tipus de suport per a fer les proves. Què haig de fer? 

Els alumnes amb necessitats específiques han de sol·licitar-ho en el formulari telemàtic de la 
inscripció (especificant l’ajut o el suport tècnic que es demana) i aportar la documentació 
corresponent. 

Consulteu el tràmit a: 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/  > Sol·licitud, documentació i taxes 

 

Es pot modificar la inscripció? 

 Es poden modificar: Les dades personals o acadèmiques. 

 No es poden modificar: ni el tipus de prova ni el centre escollit. 

 

 

 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
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Què és el “codi de sol·licitud”? 

Quan es fa la inscripció es rep per correu electrònic un comprovant d´haver-se inscrit. En 
aquest document consta el codi de sol·licitud que us identifica. Cal que el conserveu perquè 
és necessari per fer el seguiment de les proves i consultar els llistats que es publiquen. 

 

On puc fer la prova? 

En qualsevol dels centres de Catalunya que participen en les proves i que tenen places 
vacants en aquell moment. 

La tria de centre es fa en el moment de la inscripció telemàtica. 

 

Puc fer el pagament de la taxa fora de termini? 

No s’accepten pagaments de taxa fora de termini. 

 

Què he de fer si m’he equivocat amb el pagament de la taxa? 

 En el cas que hagueu pagat de més: podeu demanar la devolució corresponent (casos 
de renúncia o d’errors). 

L’imprès el podeu descarregar a: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/GestioEconomica/A668.pdf 

 En el cas que hagueu pagat de menys (bonificació exempció de la taxa): us heu 
d’adreçar al centre educatiu en què us heu inscrit, en els deu dies posteriors a la llista 
provisional d’admesos. 

 

Cal respectar els terminis establerts al calendari de les proves? 

Sí, sempre. No fer-ho us pot generar perjudicis en les qualificacions o fins i tot ser exclòs de 
la convocatòria. 

 

Si tinc algun dubte durant les proves, on m’haig d´adreçar? 

A la secretaria del centre on fareu les proves, sempre dins l’horari d’atenció al públic. 

 

2. Documentació 

He de presentar alguna documentació? 

En el cas que demaneu alguna de les opcions següents, cal presentar la documentació 
justificativa corresponent: 

 Exempcions: http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/ 

 Recursos addicionals per necessitats específiques: 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/  > Sol·licitud, documentació i taxes 

 Puntuació complementària (currículum, cursos de preparació...) 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/GestioEconomica/A668.pdf
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
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Què he de fer si consto com a exclòs/a de les proves a les llistes provisionals? 

Cal comprovar al web del Departament d´Educació el motiu de l´exclusió i presentar la 
documentació que esmeni la situació: 

 Exclosos perquè no s'han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, 
NIE o passaport. 

 Exclosos per manca de documentació relativa a l'exempció o la bonificació de la taxa: 
una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent. 

Si no es presenta la documentació dins el termini que s´indica, l´aspirant resta exclòs de la 
convocatòria. 

 

3. Exempcions i puntuació complementària 

Puc demanar l'exempció de la prova de llengua catalana? 

Només si s’acredita simultàniament: 

 menys de 2 anys de residència a Catalunya i 

 no haver estudiat català en la vostra escolaritat. 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/ 

 

Qui pot demanar l'exempció de la part específica de la prova? 

Les persones que acreditin alguna de les circumstàncies següents: 

 Tenir experiència laboral en àmbit professional del cicle que volen fer, 

 només per als cicles de la família d'activitats físiques i esportives, tenir experiència en 
l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats complementàries o ser 
esportista d’elit, 

 només per als cicles de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, haver 
participat en tasques de voluntariat en entitats amb activitats socioculturals, 
socioeducatives o de lleure. 

Els detalls de cadascuna d’aquestes exempcions podeu consultar: 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/ 

 

Puc demanar l'exempció total de la prova? 

En qualsevol moment fins a la publicació de la següent convocatòria de proves d'accés: 

 les persones que poden acreditar que compleixen simultàniament els requisits de 
superació de la part comuna i la part especifica i 

 les persones que han superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles de grau superior 
de formació professional a Catalunya havent triat unes matèries específiques que ara es 
determina que donen accés a uns cicles formatius diferents dels que constaven en la 
convocatòria en què havien participat. 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/
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També estan exemptes de fer la prova les persones que han superat les proves d'accés a la 
universitat per a majors de 45 anys o hi han accedit per haver acreditat experiència laboral o 
professional tenint complerts 40 anys d'edat. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud 
expressa d'exempció. 

Podeu consultar-ho a: 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/ 

 

Si he superat abans una part de la prova, puc recuperar la nota i tornar-me a examinar 
de l’altra part? 

Sí. Cal sol·licitar-ho al centre triat dins el període de presentació de documentació. 

 

He fet una formació per a les proves. Tinc dret a sumar puntuació complementària? 

Només si es compleixen les tres condicions següents: 

 la qualificació de la formació per a la prova d'accés, sigui igual o superior a 5, realitzada 
en un centre autoritzat pel Departament, 

 la qualificació global obtinguda en la prova d'accés, sigui igual o superior a 4, 

 les matèries preparades siguin les mateixes que les que s’examina; 

la puntuació global s’incrementa amb un 20% de la qualificació de formació. 

 

Tinc dret a sumar puntuació complementària del currículum? 

Només en el cas d’experiència laboral prèvia, cursos superats..., podeu sumar fins a 1 punt 
a la qualificació obtinguda en la prova, si aquesta és igual o superior a 4. 

Cal presentar el currículum, amb la documentació justificativa. 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/  > Sol·licitud, documentació i taxes 

 

Es podrà sumar fins a 1 punt a la qualificació obtinguda en la prova, si aquesta és igual o 
superior a 4. 

 

4. La prova: contingut, qualificacions i reclamacions 

De què m’he d’examinar? 

La prova consta de dues parts: 

 part comuna: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques 

 part específica: 2 matèries, a triar segons el cicle a què es vol accedir: 

Opció A Opció B Opció C Opció D 

Física Biologia Economia d’empresa 
Educació física 
(obligatòria) 

Dibuix tècnic 
Ciències de la Terra i  

medi ambient 
Geografia Biologia 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
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Tecnologia industrial Química Psicologia i sociologia 
Ciències de la Terra i  

medi ambient 

--- --- Segona llengua estrangera (anglès o francès) Química 

 

Per a més informació podeu consultar: 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/contingut-temaris-material/ 

 

Quina és la durada de la prova? 

La prova es fa en 2 dies (un dia per cada part) i té una durada de: 

 Part comuna: 4 hores, distribuïda en dos blocs de dues hores amb un descans de 30 
minuts. 

 Part específica: 3 hores en un únic bloc 

 Cal presentar-se 30 minuts abans de l’hora d’inici. 

 Podeu consultar la data i l’hora d’inici al calendari de la convocatòria. 

 

Què he de dur el dia de la prova? 

- DNI/NIE/passaport original. 

- Material per a la part comuna i la part específica de la prova: el que estigui autoritzat. 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/contingut-temaris-material/ 

 

Com es puntua la prova d’accés? 

Nota global: 

Es calcula la nota de cada part fent la mitjana dels exàmens de les matèries. Cal un mínim 
de 4 punts a cadascuna de les parts. La nota global és la mitjana de les dues parts i: 

- si és igual o més gran que 4, se li pot sumar la puntuació complementària. 

- si és inferior a 4, directament l’aspirant és No apte. 

Nota final: 

Nota global + puntuació complementària: ha de ser igual o superior a 5 per aprovar. 

Per a més informació podeu consultar: 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/qualificacions-certificacions/ 

 

Què he de fer si no estic d’acord amb les qualificacions provisionals? 

Podeu presentar una reclamació per escrit en el centre on s’han fet les proves, dins els 3 
dies hàbils després de la publicació de les qualificacions provisionals. 

 

Com m´assabento si han acceptat la meva reclamació sobre les qualificacions? 

Mitjançant la publicació de les qualificacions definitives. 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/contingut-temaris-material/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/contingut-temaris-material/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/qualificacions-certificacions/
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Si no estic d´acord amb les qualificacions definitives, on puc reclamar? 

Podeu presentar un escrit al centre on us heu examinat, dins del termini d´un mes a partir de 
la data de publicació de les qualificacions definitives. La convocatòria preveu de manera 
específica aquest procediment. 

 

5. Certificats 

Que cal fer per obtenir el certificat de superació? 

Podeu recollir el vostre certificat de superació de la prova al centre on us heu examinat. El 
certificat especifica la qualificació final obtinguda i els ensenyaments als quals podeu 
accedir. 

 

Puc obtenir una certificació de la part que he superat? 

Només en el cas que no s’hagi superat tota la prova, es fan certificats de les parts de la 
prova superades amb un mínim de 5 punts. Aquests certificats es lliuren a primers de juliol. 

 

Què cal fer si s’ha perdut el certificat? 

Heu d’anar al centre on us vàreu examinar de la prova d’accés, on us podran facilitar un 
duplicat. 



 
FP_GS 2022 

 

7 / 7 

 

 

CALENDARI DE LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL DE 2022 

 

Grau superior 

 

Actuacions Dates 

PERIODE D’INSCRIPCIÓ des del 14 (9h) al 24 de març 

Últim dia de pagament  de la taxa fins al 25 de març (22h) 

Sol·licitud exempció de català fins al 25 de març 

Presentació de documentació per necessitats específiques fins al 28 de març 

Publicació provisional d’admissió i exclusió (inclou exempcions) 20 d’abril 

Reclamacions contra la publicació provisional d’admissió i exclusió del 21 d’abril al 4 de maig 

Publicació definitiva d’admissió i exclusió 5 de maig 

PROVA GENERAL D’ACCÉS A GS 10 de maig 

Sol·licitud d’admissió a la convocatòria d’incidències fins al 13 de maig (12h) 

Publicació de persones admeses a la convocatòria d’incidències 16 de maig 

Prova incidències : Prova general EE (matí) 18 de maig 

Publicació de qualificacions provisionals 24 de maig 

Reclamacions sobre qualificacions a la CA del 25 al 27 de maig 

Publicació de qualificacions definitives 1 de juny 

Emissió de certificats de la prova completa 2 de juny 

 


