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Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior [CAS] 
 
DESTINATARIS 

Poden accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior les persones 
que posseeixin el títol de tècnic i les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels 
ensenyaments de formació professional. 
 
ADMISSIÓ 

Anualment es convoca el procés de preinscripció i matrícula. 
 
Quan hi hagi més sol·licituds que places, les sol·licituds d'accés al curs de preparació per a la incorporació 
als cicles formatius de grau superior s'ordenen successivament d'acord amb els següents blocs de prioritat: 
 
Primer. Alumnes que posseeixin el títol de tècnic ordenats de major a menor qualificació final del cicle. 
Segon.  Relació única que inclou els alumnes que, simultàniament al curs de preparació per a la incorporació 

als cicles formatius de grau superior, es troben matriculats, bé al segon curs d'un cicle formatiu de 
1.700 o de 2.000 hores de durada, o bé en un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores de durada. 
En aquesta relació única s'ordenen els alumnes que cursin un cicle de 1.700 o de 2000 hores de 
major a menor qualificació obtinguda en el primer curs del cicle formatiu, i els alumnes que cursin 
un cicle de 1.300 o de 1.400 hores de major a menor qualificació obtinguda en el quart curs de 
l'educació secundària obligatòria o, en el seu defecte, en la prova d'accés als cicles formatius de 
grau mitjà o el curs específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà. 

Tercer.  Alumnes del primer curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada, ordenats de major 
a menor qualificació obtinguda en el primer curs del cicle formatiu o de la qualificació obtinguda en 
el quart curs de l'educació secundària obligatòria o, en el seu defecte, en la prova d'accés als cicles 
formatius de grau mitjà o en el curs específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà. 

 
En cas d'empat es resoldrà pel sorteig organitzat pel centre. 
 
HORARI I ASSISTÈNCIA 

Es du a terme a la tarda. És presencial. No es podrà expedir el certificat d’haver superat el curs en cas de no 
haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les activitats lectives i de la tutoria.  
 
CONTINGUTS 

El curs s’organitza en dues parts: la comuna i l’específica. La part específica té 4 opcions i les matèries del 
curs es distribueixen amb la seva atribució setmanal: 
 

CT Científicotecnològica AR Artística 
HS Humanística i social EE Esportiva 

 
  Opcions del curs de preparació 

 Hores/setmana CT HS AR EE 
Matèries de la part comuna      

• Comunicació en llengua catalana 3 X X X X 
• Comunicació en llengua castellana 3 X X X X 
• Comunicació en llengua estrangera (ANG) 5 X X X X 
Total hores de la part comuna 11     

Matèries de la part específica 
(l’alumnat en cursarà 2) 

     

• Matemàtiques aplicades (obligatòria) 4 X X X X 
• Física-Tecnologia 4 X  X  
• Química-Biologia 4 X   X 
• Economia d’empresa 4  X   
• Psicologia i sociologia 4  X   
• Expressió gràfica i plàstica 4   X  
• Ciències de l’esport (1) 4    X 
Total hores de la part específica 8     
• Tutoria (2) 1 X X X X 
Total hores del curs 20     

 
(1) Matèria vàlida també per a la família d’Activitats físiques i esportives 

(2) No avaluable 
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L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, i una 
d’aquestes són les matemàtiques aplicades. 
 
Nota: L’Institut no disposa de l’oferta de matèries específiques opcionals. Per tant, el seguiment d’aquesta 
formació es realitzarà a distància, mitjançant l’Institut Obert de Catalunya, la inscripció al qual es tramitarà des 
del mateix centre. 
 
ORGANITZACIÓ DEL CURS ESPECÍFIC A L'IOC: 

A l'IOC, el contingut de cada una de les matèries objecte de formació es divideix en dues parts, que a partir 
d'ara s’anomenaran bloc 1 i bloc 2, respectivament. 
 
Docència del bloc 1 en cada matèria 

• S'imparteix durant la primera meitat del curs acadèmic (octubre - gener). 
• Consta de 5 lliuraments amb activitats avaluables. 
• En finalitzar, l'estudiant ha de fer un examen presencial 

 
Docència del bloc 2 en cada matèria 

• S'imparteix durant la segona meitat del curs acadèmic (gener - maig). 
• Consta de 5 lliuraments amb activitats avaluables. 
• En acabar-lo (maig), l'alumne/a ha de fer un examen presencial de la matèria.  

o A les matèries específiques l’examen final conté només el que s’ha treballat al segon 
semestre. La mitjana entre la nota del 1r semestre i la del 2n semestre dóna la nota de cada 
matèria. Si la mitjana dóna 5 o més, la matèria queda superada. Si no arriba al 5, l’alumne/a 
haurà de fer l’examen de recuperació dels continguts del semestre o semestres que no hagi 
superar. La mitjana de la millor nota de cada semestre és la nota de recuperació de la matèria. 

• Els que no superin el curs tenen dret a un examen extraordinari. En els centres presencials es fa al 
setembre, però al IOC es farà durant el juny. Aquestes qualificacions no es faran públiques fins el 
setembre. 

 
A la qualificació final de cada bloc es tindran en compte les notes obtingudes en la realització de les activitats 
avaluables proposades quinzenalment. La superació de cada matèria serà el resultat de la valoració 
ponderada de les notes de tots dos blocs. 
 
QUALIFICACIÓ 

La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10, sense decimals. Caldrà obtenir un mínim de 4 
punts en cadascuna de les matèries per fer la mitjana. Si no hi ha cap matèria amb qualificació final inferior 
de 4, la qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada 
amb 2 decimals, amb arrodoniment al mil·lèsim, de manera que si el mil·lèsim és més gran de 4 s'han 
d'incrementar els centèsims en una unitat. Són positives les qualificacions de 5 punts o superior. Si no es 
compleix aquest requisit, el centre podrà emetre un certificat de qualificacions. Per a l'alumne que no es 
presenti a la convocatòria de setembre, s'hi ha de fer constar "No presentat" (NP) i no es podrà fer la mitjana. 
 
AVALUACIÓ I CONVOCATÒRIES 

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumne és continuada i integrada en el procés d'aprenentatge. Es faran tres 
avaluacions al llarg del curs i una avaluació final. L'alumne que no hagi superat el curs al mes de juny, 
disposarà d'una segona convocatòria al mes de setembre per a les matèries amb una qualificació inferior a 5. 
 
REPETICIÓ DE CURS 

En cas de no superació de curs, es podrà repetir una sola vegada però no hi haurà reserva de plaça. L'alumne 
repetidor haurà de participar en el procés ordinari de matrícula. En el curs de formació específic d'accés al 
grau superior, l'alumne repetidor que tingui superada la part comuna o l'específica pot demanar que se li 
conservin totes les qualificacions obtingudes en totes les matèries d'una de les parts. No es poden conservar 
qualificacions d'una o més matèries soltes. La repetició de la part comuna o de la part específica implicarà la 
repetició de totes les matèries d'aquesta part. 
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EFECTES DE LA SUPERACIÓ DEL CURS 

La superació del curs té els efectes següents: 
a) La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau 

superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d'admissió, d'acord amb la 
normativa vigent en el moment d'aplicar-los. 

b) En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part comuna de la prova 
d’accés. En tot cas l’alumnat haurà de superar la part específica de la prova d’accés. 

c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general. 
 
 
RELACIÓ ENTRE ELS ENSENYAMENTS I LES OPCIONS DEL CURS DE PREPARACIÓ 

 
Ensenyaments Opcions del curs de preparació 

a) Famílies professionals de FP CT HS AR EE 
Activitats físiques i esportives X X  X 
Administració i gestió  X   
Agrària X    
Arts gràfiques X  X  
Arts i artesanies   X  
Comerç i màrqueting  X   
Edificació i obra civil X    
Electricitat i electrònica X    
Energia i aigua X    
Fabricació mecànica X    
Fusta, moble i suro X  X  
Hoteleria i turisme X X   
Imatge i so X X   
Imatge personal X X   
Indústries alimentàries X    
Indústries extractives X    
Informàtica i comunicacions X    
Instal·lació i manteniment X    
Marítimopesquera X    
Química X    
Sanitat X    
Seguretat i medi ambient X X   
Serveis socioculturals i a la comunitat  X   
Tèxtil, confecció i pell X    
Transport i manteniment de vehicles X    
Vidres i ceràmica X    

b) Cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny X  X  
c) Ensenyaments esportius X X  X 

 


