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PROVA D’ACCÉS «CFS — 2017» 
 
Inscripció  del 20 de març (09:00 h) fins al 29 de març 
Pagament  fins a les 22:00 del 30 de març 

 
Sol·licitud recursos addicionals 
persones amb necessitats específiques 

Direcció General d'Atenció a la 
Família i Comunitat Educativa Fins al 31 de març 

 
Exempcions    

Llengua catalana  

Servei d'Immersió i 
Acolliment  
Lingüístic del 
Departament 
d'Ensenyament 

Fins al 31 
de març 

Total   
• persones que poden acreditar que compleixen simultàniament els 

requisits de superació de la part comuna i la part especifica 
• 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 

Direcció General de 
Formació 
Professional Inicial i 
Ensenyaments 
de Règim Especial 

En 
qualsevol 
moment 

Part específica   
• per disposar títol de tècnic d'alguna de les famílies professionals 

incloses en la mateixa opció de la part específica a què es vol 
accedir poden demanar l'exempció d'aquesta part 

Institut 
Fins al 4 
de maig 

• per experiència laboral 
• 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 (competicions, 
preparació o planificació), amb una dedicació mínima equivalent a 
1 any laboral a jornada completa o acreditar la condició 
d'esportista d'alt nivell o alt rendiment 

• Només per als cicles de la família de serveis socioculturals i a la 
comunitat , haver participat en tasques de voluntariat en entitats 
que tenen com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives 
o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu, amb 
una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada 
completa. 

Direcció General de 
Formació 
Professional Inicial i 
Ensenyaments 
de Règim Especial 

Fins al 17 
de març 

 
Presentació de la documentació a la CA  del 18 a les 14:00 fins al 24 d'abril 
Sol·licitud d'exempcions a la CA  fins a les 14:00 del 4 de maig 
GS Llista provisional d'admesos i exclosos  28 d’abril 
 Reclamacions  i Presentació de 

documentació complementària 
del 2 al 4 de maig 

 Sol·licitud de recuperació de 
qualificacions anteriors a la CA 

fins al 4 de maig 

 Llista definitiva d'admesos i exclosos  5 de maig 
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PART COMUNA FP 
PROVA D’ACCÉS ESPORTS  

Dia: 17 de maig   
Hora presentació: 15:30 h .  
Horari Matèries  

de 16:00 a 18:00 h .   • Llengua catalana  
• Llengua castellana  

de 18:00 a 18:30 h.   Descans  

de 18:30 a 20:30 h .   • Llengua estrangera (anglès, francès) 
• Matemàtiques [o Història (trien els d’esports)] 

PART ESPECÍFICA FP  
Dia: 18 de maig   
Hora presentació: 15:30 h .  
Horari  
de 16:00 a 19:00 h .   • Matèries específiques  

 
 
 
CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES   
Sol·licitud  No més tard de les 12:00 del 19 de maig 
Llista provisional d'admesos i exclosos  No més tard del 22 de maig 
Prova GM Dia 24 de maig 
 Horari Part comuna  09:30 
 Horari Part específica  16:00 
 Presentació  30 minuts abans de l’inici 

 
 
 
Qualificacions provisionals  
[al web del Departament, amb el DNI i el codi 
de sol·licitud del resguard d'inscripció] 

a partir del 26 de maig, 

Termini de consultes  
[demaneu hora a Secretaria] 

divendres 26 (matí / fins a les 14:00) 
dilluns 29 (matí / tarda) 
dimarts 30 (matí / tarda) 

Termini per presentar reclamacions  
[a Secretaria, amb sol·licitud raonada] 

dilluns 29 (matí / tarda) 
dimarts 30 (matí / tarda) 
dimecres 31 (matí, fins a les 14:00) 

Qualificacions definitive s 
[al web del Departament, amb el DNI i el codi 
de sol·licitud del resguard d'inscripció] 

1 de juny 

Lliurament certificats  Prova completa:  
a partir del 1 de juny, a les 11:00 h, a Secretaria 
Parts prova: 
a partir del 3 de juliol, a les 11:00 h, a Secretaria 

 

 
La Seu d’Urgell, febrer de 2017 


