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Curs de preparació per a les 
proves d’accés als cicles  

de grau mitjà

Curs de preparació per a les 
proves d’accés als cicles  

de grau superior

Requisits i accés

Tenir 16 anys (o complir-los l’any natural 
que s’inicia la formació). 

Exempcions

Persones que fa menys d’un any que 
resideixen a Catalunya i no han cursat  

mai la matèria de Llengua Catalana.

Llengua Catalana

Requisits:
● Tenir com a mínim un any d’experiència laboral. 
● Haver fet tasques de voluntariat.
● Cursar o haver cursat amb aprofitament un PFI.
● Tenir la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt 
rendiment.

Part cientificotecnològica 
(Ciències Naturals i Tecnologia)

Efectes de superació de la prova

La prova

● Llengua Catalana
● Llengua Castellana 
● Llengua Estrangera 
● Matemàtiques 
● Ciències Socials
● Ciències Naturals
● Tecnologia

Matèries

La prova d’accés superada
– té validesa permanent a tot l’Estat i
– equival al títol de graduat en ESO (però només 
per accedir a llocs de treball públics i privats  
i si s’han superat mòduls d’un cicle formatiu de 
grau mitjà d’una durada equivalent a almenys la 
meitat d’un cicle sencer o el primer cicle d’ESO).

Requisits i accés

Tenir 18 anys (o complir-los l’any natural 
que s’inicia la formació). 

Exempcions

Persones que fa menys de dos anys que 
resideixen a Catalunya i no han cursat  

mai la matèria de Llengua Catalana.

Llengua Catalana

● Complir els requisits per a l’exempció.

Matèries específiques

Efectes de superació de la prova

La prova

● Llengua Catalana
● Llengua Castellana 
● Llengua Estrangera 
● Matemàtiques (o Història si es vol  
accedir a cicles d’arts plàstiques i 
disseny o d’ensenyaments esportius)

Matèries comunes

La prova d’accés superada
– té validesa permanent a tot l’Estat i
– equival al títol de batxiller (però només per 
accedir a llocs de treball públics i privats i si 
s’acredita que es té el títol de graduat en ESO  
o l’equivalent acadèmic).

Dues matèries, segons el cicle a què es  
vol accedir.

Matèries específiques

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/
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Requisits i accés

● Tenir 24 anys (o complir-los l’any natural que s’inicia la formació).
● No tenir cap titulació ni complir cap requisit general que permeti l’accés a la Universitat.

Efectes de superació de la prova

La prova

● Llengua Catalana
● Llengua Castellana 
● Llengua Estrangera 
● Comentari de text

Matèries comunes

La prova d’accés superada:
● equival al títol d’ESO i al de batxillerat (però només per accedir a llocs de treball públics i 
privats). Per a l’equivalència amb el títol de batxillerat cal tenir el títol d’ESO o haver superat 
almenys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris;
● també permet accedir a estudis de formació professional (grau mitjà o grau superior) sense 
haver de fer les corresponents proves d’admissió.

Curs de preparació per a les proves d’accés a la Universitat

Dues matèries, segons el grau a 
què es vol accedir.

Matèries específiques

Calendari de la preinscripció i matriculació

Més grans de 25 anys

Juny Juliol Setembre

Llista de 
sol·licituds. 
Puntuació 
provisional

2  
al 96

Matriculació

Publicació  
de l’oferta de 

places

16 21  
al 29

Preinscripció Reclamacions

Sorteig  
públic del 

número de 
desempat

7 13

Llista de 
sol·licituds. 
Puntuació 
definitiva

Llista 
d’admesos  

i llista 
d’espera

156  
al 12
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