
 

 

Proves d’accés a cicles formatius de formació professional - Propera 
convocatòria (2014) 
 
Opcions de matèries corresponents a la part específica  
 
Opcions de matèries de la part específica de la prova. Segons la família professional o el cicle a què 
es vol accedir, cal triar dues matèries de l'opció A, l'opció B, l’opció C o l’opció D. 
 
Aquestes opcions també són d’aplicació a efectes de: 
 
 l’admissió a les proves per a persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any de la 

prova) i tenen un títol de tècnic d’alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció 
de la part específica  

 l’exempció de la part específica de la prova per a persones que tenen un títol de tècnic d’alguna de 
les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica  
 

 
Opció A 

 
Opció B 

 
Opció C 

 
Opció D 
 

Matèries: 

Dibuix tècnic  

Física 

Tecnologia industrial 

Matèries: 

Biologia 

Ciències de la terra i del 
medi ambient 

Química 

 

Matèries: 

Economia de l’empresa 

Geografia 

Psicologia i sociologia 

Segona llengua 
estrangera 

Matèries: 

Educació física i una de 
matèries següents: 

Biologia 

Ciències de la terra i del 
medi ambient 

Química 

Famílies professionals: 

Arts gràfiques 

Edificació i obra civil 

Electricitat i electrònica 

Energia i aigua 

Fabricació mecànica 

Fusta, moble i suro 

Imatge i so 

Indústries extractives 

Informàtica i 
comunicacions 

Instal·lació i manteniment 

Maritimopesquera 

Tèxtil, confecció i pell 

Transport i manteniment 
de vehicles 

Vidre i ceràmica 

Prevenció de riscos 
professionals (CFGS) 

Famílies professionals: 

Activitats físiques i 
esportives 

Agrària 

Imatge personal 

Indústries alimentàries 

Química 

Sanitat 

Seguretat i medi ambient 

Serveis socioculturals i a la 
comunitat 

Prevenció de riscos 
professionals (CFGS) 

 

Famílies professionals: 

Administració i gestió 

Comerç i màrqueting 

Hoteleria i turisme 

Informàtica i 
comunicacions 

Serveis socioculturals i a 
la comunitat 

Seguretat i medi ambient 

Prevenció de riscos 
professionals (CFGS) 

 

Famílies professionals: 

Activitats físiques i 
esportives 

Cicles d’ensenyaments 
esportius (*) 

 

 

(*) Per a més informació, consulteu el web del Departament d’Ensenyament (apartats Prova general d'accés al grau 
superior dels ensenyaments esportius i Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius) i el web Estudiar a 
Catalunya (apartat Estudis).  

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgnextoid=7e4fc98baff95310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7e4fc98baff95310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgnextoid=7e4fc98baff95310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7e4fc98baff95310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.046d33c25faf415a72623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=b0affc4f860d3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b0affc4f860d3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=9b8138ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b8138ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=9b8138ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b8138ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

