
Nota:

Tot i que el centre romandrà 
tancat del 27-12 al 05-01, les 
quotes són mensuals i, durant 
totel curs, tindran el mateix cost. 
Si l’alumne vol abandonar-lo, no
tindrà cap compromís econòmic; 
només caldrà que formalitzi la 
baixa el mes anterior.

PROVES

GRUP D’ITINERARIS

METODOLOGIA DEL CURS

Haver fet els 19 anys abans del 31 de desembre de l’any

de la prova, o bé, haver fet els 18 anys abans del 31 de 

desembre de l’any de la prova i tenir o estar en disposició

d’obtenir el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà del 

mateix grup d’itineraris.

Les proves consten de dues fases: una de comuna, igual

per a tots els cicles formatius, i una altra d'específica, 

segons el cicle que vulgui fer el candidat.

Agrupa les matèries següents: Català–Castellà–Llengua

Estrangera–Matemàtiques.

PART COMUNA

PART ESPECÍFICA

Varia segons el cicle formatiu i es compon de dues 

assignatures específiques que poden ser determinades 

o opcionals entre elles. Les persones que hagin realitzat 

un CFGM del mateix itinerari del que optin a realitzar, 

restaran exempts d’aquesta prova i només realitzaran la 

part comuna.

Famílies Professionals

Grup 1

Arts gràfiques.- Maritimopesquera.- Imatge i so.- 

Edificació i obra civil.- Electricitat i electrònica.-

Fabricació mecànica.- Fusta i moble.- Informàtica.- 

Comunicacions.- Transport i manteniment de vehicles.- 

Tèxtil, confecció i pell.- Vidre i ceràmica. Instal·lació i 

manteniment.

Grup 2

Agrària.-Activitats físiques i esportives.-Imatge personal.- 

Indústries alimentàries.-Química.- Sanitat.-Maritimopesquera.-

Tèxtil, confecció i pell.

Grup 3

Administració i gestió.- Comerç i màrqueting.- Hosteleria

i turisme.-Serveis socioculturals i a la comunitat.- 

Imatge i so.

-Grups reduïts en les assignatures específiques.

-Ensenyament personalitzat.

-Assessorament psicopedagògic.

-Realització dels darrers exàmens oficials i controls periòdics.

-Simulacions d’exàmens i aproximacions a la prova real.

-Aules espaioses i climatitzades.

-100 % d’aprovats en anteriors convocatòries.

-Garantia de servei: professorat amb àmplia experiència i

 llicenciats en les matèries impartides.

HORARIS

MATÍ  9 h.-11 h. 11 h.-13 h.  MATI

Dilluns   TECNOLOGIA / ECONOMIA    MATES

Dimarts           ANGLÈS

Dimecres              QUÍMICA                                          MATES*

Dijous                   FÍSICA                         CAT/CAST

Divendres     CIÈNCIES DE LA TERRA 

 GEOGRAFIA

TARDA            18 h.-19 h.        19 h.-20 h.                  20 h.-22 h.
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

                    QUÍMICA/DIBUIX             MATES

                  QUÍMICA     MATES         CAT-CAST

                        DIBUIX/BIO            DIB/FÍSICA/GEO

 TECNOLOGIA IND.        TECNOLOGIA IND.          ANGLÈS

       ECONOMIA               ECONOMIA/BIO

Part comuna


