CURS PER PREPARAR LA PROVA D'ACCÉS A
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Han de fer la prova les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior però no
tenen el títol de batxillerat.
Per presentar-se a la prova cal:
o
o

haver complert els 19 anys o complir-los durant l'any en què es fa la prova.
tenir complerts els 18 anys o complir-los durant l'any en què es fa la prova i tenir un títol
de tècnic/a del mateix grup d'itineraris del grau superior a què volen accedir.

La prova consta de dues parts, la comuna i l'específica.
La part comuna consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua
estrangera (anglès, francès o alemany), història i matemàtiques.
A la part específica cal triar dues assignatures que corresponen al cicle formatiu a què es vol
accedir (si es compleixen certs requisits es pot sol·licitar l'exempció de la part específica).

Com organitzem el curs?
A +Q n0mbr3s realitzem les classes en grup reduïts. Et donem el temari necessari i et realitzem
tots els tràmits.
Començarem les classes al setembre i finalitzarem al maig quan es convoqui la data d'examen per
la prova d'accés.
El curs consta d'onze hores setmanals per preparar la part comuna (la llengua estrangera serà
anglès) i quatre hores per setmana per les assignatures de la part específica.
Les assignatures específiques que oferim són:
o
o
o
o

Opció
Opció
Opció
Opció

A: física i tecnologia industrial.
B: ciències de la terra i química.
C: geografia i economia de l'empresa.
D: Educació física, química i ciències de la terra.

Cal que hi hagi matriculats un mínim d'alumnes per poder fer el curs.

Preus del curs 2014/2015:
Matrícula 75€
part comuna

260,20 €/mes

part comuna + part específica

363,70 €/mes

part específica

152,70 €/mes

S'organitzaran torns de matí (de 9:30 a 13:30) o de tarda (de 15:30 a 20:30) segons la demanda.
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