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PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

CONVOCATÒRIA MAIG 2012 

Termini d’inscripció a les proves d’accés a CFGM:  del 19 al 30 de març de 2012, 

ambdós inclosos. 

Taxa d’inscripció:  21,05 euros. 

Centres on es fan les proves d’accés a CFGM:  

� IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma) 

� IES Emili Darder (Palma) 

� IES Josep Sureda i Blanes (Palma) 

� IES Son Rullan (Palma) 

� IES Llorenç Garcías i Font (Artà) 

� IES Bendinat (Calvià) 

� IES Felanitx (Felanitx) 

� IES Berenguer d’Anoia (Inca) 

� IES Llucmajor (Llucmajor) 

� IES Mossèn Alcover (Manacor) 

� IES Marratxí (Marratxí) 

� IES Guillem Colom Casasnovas (Sóller) 

� IES Biel Martí (Ferreries) 

� IES Joan Ramis i Ramis (Maó) 

� IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella) 

� IES Sa Blanca Dona (Eivissa) 

� IES Santa Maria d’Eivissa (Eivissa) 

� IES Marc Ferrer (Formentera) 
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Requisits dels aspirants:  no reunir cap altre requisit que els permeti accedir als cicles 

de grau mitjà, i complir la condició de tenir desset anys o complir-los dins l'any natural 

2012. 

Les persones que es presentin per millorar la qualificació, poden repetir tota la prova o 

només algunes de les parts d’aquesta. En el cas que només es repeteixi alguna de les 

parts, la resta de les parts de les quals no s’examini han d’estar superades o 

exemptes. 

Llistes provisionals d’admesos i exclosos:  3 d’abril de 2012. 

Termini de reclamacions contra la llista provisiona l:  16, 17 i 18 d’abril de 2012. 

Llista definitiva d’admesos i exclosos:  20 d’abril de 2012. 

Dates de la prova d’accés a CFGM:  21 i 22 de maig de 2012, horabaixa. 

Horari de la prova  

Dia 21 de maig de 2012:  

� 16.00 hores: Inici de la prova amb els exercicis de llengua castellana i de 

llengua catalana, corresponents a la part de comunicació (durada màxima dues 

hores). 

� 18.30 hores: Exercici de la part social (durada màxima una hora). 

Dia 22 de maig de 2011:  

� 16.00 hores: Exercicis de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia, 

corresponents a la part cientificotecnològica (durada màxima dues hores). 

Llista provisionals de persones aptes i no aptes:  29 de maig de 2012. 

Termini de reclamacions contra la llista provisiona l:  30 i 31 de maig i 1 de juny de 

2012. 

Les reclamacions s’han de presentar per escrit en la Secretaria del centre on s’ha fet la 

prova. 

Llista definitiva d’aptes i no aptes:  7 de juny de 2012. 

Lliurament de certificats:  7 de juny de 2012. 

Termini per presentar recurs d’alçada davant el dir ector general d’Ordenació, 

Innovació i Formació Professional:  fins al 7 de juliol de 2012. 

La part de comunicació correspon a l’antiga part lingüística. 
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Documents per a la inscripció:  

� Instància sol•licitud inscripció (català) 

� Instància sol•licitud inscripció (castellà) 

� Declaració jurada (bilingüe) 

 

 

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

CONVOCATÒRIA MAIG 2012 

Termini d’inscripció a les proves d’accés a CFGS:  del 19 al 30 de març de 2012, 

ambdós inclosos. 

Taxa d’inscripció:  31,58 euros. 

Centres on es fan les proves d’accés a CFGS:  

� IES Antoni Maura (Palma): prova per accedir als cicles de l’opció d’humanitats i 

ciències socials. 

� IES Guillem Sagrera (Palma): prova per accedir als cicles de l’opció 

d’humanitats i ciències socials. 

� IES Juníper Serra (Palma): prova per accedir als cicles de l’opció d’humanitats i 

ciències socials. 

� IES Alcúdia (Alcúdia): prova per accedir als cicles de l’opció d’humanitats i 

ciències socials. 

� IES Calvià (Calvià): prova per accedir als cicles de l’opció d’humanitats i 

ciències socials. 

� IES Francesc de Borja Moll (Palma): prova per accedir als cicles de l’opció de 

ciències de la salut i mediambientals. 

� IES Josep Maria Llompart (Palma): prova per accedir als cicles de l’opció de 

ciències de la salut i mediambientals. 

� IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença): prova per accedir als cicles de l’opció 

de ciències de la salut i mediambientals. 
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� IES Felanitx (Felanitx): prova per accedir als cicles de l’opció de ciències de la 

salut i mediambientals. 

� IES Politècnic (Palma): prova per accedir als cicles de l’opció de ciències i 

tecnologia. 

� IES Son Pacs (Palma): prova per accedir als cicles de l’opció de ciències i 

tecnologia. 

� IES Manacor (Manacor): prova per accedir als cicles de l’opció de ciències i 

tecnologia. 

� IES Pau Casesnoves (Inca): prova per accedir als cicles de l’opció de ciències i 

tecnologia. 

� IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó): prova per accedir als cicles de l’opció 

d’humanitats i ciències socials. 

� IES Cap de Llevant (Maó): prova per accedir als cicles de l’opció de ciències de 

la salut i mediambientals. 

� IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella): prova per accedir als cicles de l’opció 

de ciències i tecnologia. 

� IES Quartó de Portmany (Sant Antoni de Portmany): prova per accedir als 

cicles de l’opció d’humanitats i ciències socials. 

� IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia): prova per accedir als cicles de l’opció de 

ciències de la salut i mediambientals. 

� IES Isidor Macabich (Eivissa): prova per accedir als cicles de l’opció de 

ciències i tecnologia. 

Requisits dels aspirants:  no reunir cap altre requisit que els permeti accedir als cicles 

de grau superior i complir alguna de les condicions següents: 

a) Complir denou anys o més l’any 2012. 

b) Complir devuit anys l’any 2012 i estar en possessió d’un títol de Tècnic de la 

mateixa família professional que el cicle de grau superior que els interessa 

cursar. 

c) Complir devuit anys l’any 2012 i, en el moment de fer la prova, estar cursant 

el mòdul Formació en centres de treball d’un cicle de grau mitjà de la mateixa 

família professional que el cicle de grau superior que els interessa cursar. 

Aquest mòdul ha de ser l’únic mòdul pendent per obtenir el títol de Tècnic i ha 
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d’estar superat abans del 28 de juny de 2012. En cas de superar la prova, en el 

certificat d’aptitud de la prova s’ha d’indicar que no és vàlid si no s’aporta el 

certificat que acrediti que s’han superat tots els mòduls del cicle de grau mitjà 

al•legat per presentar-se a la prova. 

Les persones que es presentin per millorar la qualificació, poden repetir tota la prova o 

només una de les parts d’aquesta. En el cas que només es repeteixi una de les parts, 

l’altra part de la qual no s’examini ha d’estar superada o exempta. 

Llistes provisionals d’admesos i exclosos:  3 d’abril de 2012. 

Termini de reclamacions contra la llista provisiona l:  16, 17 i 18 d’abril de 2012. 

Llista definitiva d’admesos i exclosos:  20 d’abril de 2012. 

Dates de la prova d’accés a CFGS:  16 i 17 de maig de 2012, horabaixa. 

Horari de la prova  

Dia 16 de maig de 2012:  

� 16.00 hores: Inici de la prova amb els exercicis de llengua castellana i llengua 

catalana de la part comuna de la prova (durada màxima dues hores). 

� 18.30 hores: Continuació de la part comuna de la prova amb l’exercici de 

llengua estrangera (durada màxima una hora). 

Dia 17 de maig de 2011:  

� 16.00 hores: Exercicis de la part específica de la prova (durada màxima tres 

hores). 

Llista provisionals de persones aptes i no aptes:  25 de maig de 2012. 

Termini de reclamacions contra la llista provisiona l:  28, 29 i 30 de maig de 2012. 

Les reclamacions s’han de presentar per escrit en la Secretaria del centre on s’ha fet la 

prova. 

Llista definitiva d’aptes i no aptes:  5 de juny de 2012. 

Lliurament de certificats:  5 de juny de 2012. 

Termini per presentar recurs d’alçada davant el dir ector general d’Ordenació, 

Innovació i Formació Professional:  fins al 5 de juliol de 2012. 
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Opcions per famílies professionals per a la part es pecífica de la prova  

� L’opció d’humanitats i ciències socials correspon a l’antiga opció A. 

� L’opció de ciències de la salut i mediambientals correspon a l’antiga opció B. 

� L’opció de ciències i tecnologia correspon a l’antiga opció C. 

 


