ACADÈMIES CENTRE CATALÀ COMERCIAL
CURS PER A LA PREPARACIÓ
A LES PROVES D’ ACCÉS A
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
OBJECTIU DE LA PROVA
L'objectiu de la prova és que l'aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i
les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament
els ensenyaments pels quals s'opti.

REQUISITS
Per a realitzar la prova:
Es pot fer aquesta prova a partir dels 17 anys (o complir-los l'any en que es fa la prova) o més.
Per a puntuar amb el currículum: (màxim 1 punt entre els quatre apartats)
-

-

Informe de vida laboral.
Certificats d’ estudis (especificar total d’hores de la formació).
Certificat d’ activitats esportives en l’entrenament, direcció d’equips i tasques
complementàries com les competicions, la preparació o planificació (especificar total
d’hores amb cada club).
Certificat per voluntariat (especificar total d’hores realitzades).

CONTINGUT CURRICULAR
MATÈRIES

HORES SETMANALS

Competència en llengua catalana

2

Competència en llengua castellana

2

Competència en llengua estrangera (anglès)

2

Competència social i ciutadania

2

Competència matemàtica

3

Competència en tecnologia

2

Competència d´ interacció amb el món físic

2

HORARI
L’activitat lectiva té lloc de dilluns a divendres de 17:00 fins a les 20:00 excepte l’alumnat que té
l’exempció d’alguna de les parts de la prova.

PREPARACIÓ PER A LA PROVA
Cada alumne té un horari personalitzat d’estudi que permet obtenir el màxim aprofitament de
les hores de dedicació al centre. A més, es fa un seguiment personalitzat dels aspectes a
millorar de cada alumne/a, orientant-lo i acompanyant-lo en aquest procés.

EXEMPCIONS
-

-

Llengua catalana: la pot sol·licitar qui acrediti menys de 2 anys de residència a
Catalunya fins al dia de la realització de la prova i no hagi estudiat català en la seva
escolarització.
Part científica i tecnològica: la pot sol·licitar qui acrediti, mitjançant informe de vida
laboral, tenir experiència en qualsevol àmbit professional i acreditar un any mínim
d’experiència laboral a jornada complerta, o el temps proporcional en cas de jornada a
temps parcial; i qui hagi realitzat tasques de voluntariat o experiència esportiva d’un
mínim d’un any, a jornada complerta o temps proporcional a temps parcial.

ACCÉS A ESTUDIS POSTERIORS
Cicles de grau mitjà de qualsevol família professional.

CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES CENTRES
-

Més de 40 anys d’experiència docent.

-

Compromís amb la qualitat en totes les nostres activitats.

-

Servei i tracte personalitzat i proper.

-

Orientació acadèmica, personal i professional.

-

Metodologia adaptada a les necessitats i ritme d’aprenentatge de cada
alumne/a.

-

Percentatge d’aprovats del 90% en les convocatòries anteriors.

www.accc.es
CENTRE CATALÀ COMERCIAL
(08033638)
C/Escòcia 130
08016 Barcelona
T 93 352 56 58
escocia@accc.es

COMERCIAL CATALÀ
(08032051)
C/Marina 5-7
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