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Per poder realitzar la prova d’accés a Grau Superior cal no tenir cap titulació acadèmica 

que hi doni accés directe, com el batxillerat o equivalent o el curs específic d’accés 

(CAS). A més cal tenir algun dels requisits següents: 

 Tenir 19 anys o més o complir-los l’any natural en que es realitza la prova. 

 Tenir 18 anys o més o complir-los l’any natural en que es realitza la prova i estar 

en possessió d’un títol de tècnic o tècnica de la mateixa opció de matèries que 

el cicle al qual es vol accedir. 

La prova s’estructura en dues parts, una comuna igual per a tots els cassos i una 

específica que dependrà del cicle escollit. 

 La part comuna consta dels exercicis de llengua catalana, llengua castellana, 

llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques 

 La part específica consta de dos exercicis a triar, segons l’opció de matèries 

corresponent al cicle que es vol cursar. 

La qualificació de la prova es calcula fent la mitja aritmètica entre la qualificació de la 

part comuna i la de la part específica, tenint en compte que cal obtenir una qualificació 

mínima de 4 punts a cadascuna de les parts. 

Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4, s’hi sumarà el 20% de la 

qualificació obtinguda en el curs de formació per a la prova. D’aquesta manera, la 

simple superació del curs amb una qualificació mínima de 5 proporciona 1 punt 

addicional al resultat de la prova d’accés. 

En el cas de tenir experiència professional acreditable es pot sumar fins a 1 punt 

aportant el currículum corresponent. 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf
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CETUC ofereix la preparació per a les matèries tant de la part comuna com de la part 

específica. 

 Curs de preparació homologat. La nota final del curs que faràs a CETUC es té en 

compte a l’hora de la teva qualificació final, si a l’examen has tret una nota 

mínima de 4. Per tant, la superació del nostre curs t’assegura poder cursar un 

CFGS, encara que a l’examen d’accés treguis un 4. 

 Grups específics per a la millor preparació enfocada als exàmens. 

 Flexibilitat horària: disposem d’horaris de matí i de tarda, podent combinar els 

diferents torns si és necessari o alternar-los en funció de la disponibilitat dels 

alumnes. 

 Assessorament acadèmic personalitzat. 

 Campus virtual amb continguts i activitats de cada matèria i disponibilitat 

permanent del professorat. 

 Tot el material didàctic actualitzat disponible al campus virtual. 

 Assessorament per a tots els tràmits (matriculació per a la prova, 

documentació, etc.). 

CETUC prepara les següents matèries específiques: 

- Opció A: Física i Dibuix Tècnic. 

- Opció B: Biologia i CTMA. 

- Opció C: Psicologia i Geografia 

- Opció D: Educació Física i CTMA 

Mels alumnes faran quinze hores setmanals de classe. En franges de:  

Matí: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores 

Tarda: De dilluns a dijous, de 17:30 a 22 hores  


