
A EDUCEM el curs de preparació a la prova d’accés de caràcter general de grau 
superior d’ensenyaments esportius té un enfocament teòric i pràctic, amb la finalitat 

de preparar l’alumnat amb una sòlida base de cara a la Prova d’Accés a Cicles 

Formatius de Grau Superior, que dona accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior 
d’Ensenyaments Esportius i l’exempció de la part comuna per accedir a un Cicle 

Formatiu de Grau Superior de Formació Professional. 

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA 
Aquest curs va adreçat a persones que vulguin preparar-se per superar la Prova 
d’accés de caràcter general de grau superior d’ensenyaments esportius. 
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CURS DE PREPARACIÓ PER A LES 
PROVES D'ACCÉS ALS CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PPAS) 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS 

Les classes s'imparteixen en horari 
de matins: 

• Horari de matins: de dilluns a 
divendres de 9.00 h a 13.30 h 
(comunes i específiques). 

• Inici i fi: de setembre a mitjans 
de maig (finalització 
aproximada). 

 

Horari i dates 

Curs 2021 - 22 

CAS - PPAS: foto de grup del curs 2020 - 21 (*) 

(*) Totes les fotografies amb persones són d’alumnes i activitats reals a EDUCEM                                         

 

Pl. Maluquer i Salvador 19 
08401 Granollers, T.938791875 
www.educem.com 
centres@educem.com 



 
2 CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR (PPAS)                              Curs 2021 - 22 

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR 

Amb titulació:  

• Batxillerat o equivalent. 
• Títol de tècnic de formació 

professional o tècnic superior de 
formació professional o tècnic 
especialista. 

• Segon curs de batxillerat de 
qualsevol modalitat de batxillerat 
experimental. 

• Curs d'orientació universitària 
(COU) o el preuniversitari. 

• Títol de batxillerat per haver 
cursat el batxillerat unificat 
polivalent (BUP), 

• Qualsevol titulació universitària o 
una d'equivalent. 

• Prova d'accés a la universitat 
per a més grans de 25 anys. 

 
 Sense titulació: 

• Curs de Preparació per a la 
Incorporació als Cicles 
Formatius de Grau Superior 
(CAS).  

• Preparació a la Prova 
d’Accés a Cicles Formatius 
de Grau Superior (PPAS) 

 

Tant el Curs específic per a la 
Incorporació (CAS) com la 
Preparació a la Prova d’Accés 
(PPAS) es poden estudiar al nostre 
centre. 
 

Alumnes d’EDUCEM als locals de les proves. Resultats en detall al text de la pàgina.  
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Per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau superior 
d’ensenyaments esportius cal trobar-se en una de les situacions següents: 

• Tenir complerts 19 anys (o complir-los durant l'any de realització de la 
prova) i disposar del títol de tècnic esportiu en la modalitat o 
especialitat esportiva corresponent. 

• Tenir 19 anys o bé complir-los durant l'any de la realització de la prova i 

disposar del certificat oficial de superació de la formació esportiva de 
nivell 2 de període transitori en la modalitat o especialitat corresponent. 

Activitats: Sortida al Saló de l’Ensenyament amb els alumnes de PPAS (*) 
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CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS A EDUCEM 

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA 

La prova comprèn les matèries següents:  
• Llengua catalana 
• Llengua castellana 
• Llengua anglesa 
• Escollir 1 assignatura: Matemàtiques * o Història ** 

* Matemàtiques permet accedir a cicles formatius de grau superior de formació 
professional i també als cicles formatius de grau superior d’ensenyaments 
esportius. 

** Història permet accedir a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments 
esportius. 

Cal que hi hagi un grup mínim de 5 persones perquè surti grup de l’assignatura 
d’Història. 

La qualificació final de la prova serà la mitjana aritmètica de la nota de prova 
d’accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que totes 
dues siguin superiors o igual a 4. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A 
EDUCEM 

L’alumne podrà optar a 0,75 o 1,5 punts extres sobre la nota que obtingui a la 
Prova d’accés de caràcter general als cicles de grau superior d’ensenyaments 
esportius, si l’assistència al curs és del 80%, i se superen totes les assignatures. 

Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat. 

Orientació sobre els cicles de grau superior. 

 

 

 

 

 

Activitats: Sortida al Parc de la 
Tirolina a La Torreta 
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Els/les alumnes de PPAS 
a les Jornades Esportives 

EDUCEM 2016 

CICLES FORMATIUS I ESCOLA D'ADULTS 
Pl. Maluquer i Salvador, 19 - Granollers  

T. 93 879 1875 
 centres@educem.com / www.educem.com 

 
 

  
 
 
 

PERCENTATGE D’APROVATS A LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES 
FORMATIUS DEL GRAU SUPERIOR  

 

77% 78%
64%

86%
79%

94% 92% 94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


