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Curs de preparació per a la Incorporació als
Cicles formatius de grau Superior

CICS

Qui pot accedir-hi

Horari

Poden accedir-hi les persones que posseeixen el títol
de Tècnic/a de Grau Mitjà d’un cicle de Grau Mitjà de
formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny
o d’ensenyaments esportius o les persones que estiguin
cursant un Grau Mitjà de formació professional inicial,
d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

Franja de matí a partir de les 9.00 hores.

Durada

1. La superació de les màteries tindrà efectes en els
procediments d’admissió als Cicles Formatius de
Grau Superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà
prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb
la normativa vigent en el moment d’aplicar-los.

Efectes
La superació del Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles formatius de Grau Superior té els efectes
següents:

700 hores

Contingut
El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica.
Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:

2. En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques
i disseny, l’exempció de la part comuna de la prova
d’accés. En tot cas, l’alumnat haurà de superar la
prova específica de la prova d’accés.

Hores/setmana CT HS AR EE

Matèries part comuna
1 Comunicació en Llengua catalana
2 Comunicació en Llengua castellana
3 Comunicació en Llengua anglesa
Total hores part comuna
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·
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·
·
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·
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Matèries part específica que ofereix Joviat
(l’alumnat en cursarà 2)
4 Matemàtiques aplicades (obligatòria) 4 ·

·

·

·

5 Química - Biologia (optativa)

3
3
5
11

4

Ciències de l’esport (optativa)

4

Total hores part específica

8

6 Tutoria

1

Total hores del curs
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·

3. En els ensenyaments esportius de règim especial,
l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

·
·

·

·

·

·
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Segueix-nos a:

www.joviat.cat

