
CONDICIONS D' ACCÉS A CICLES FORMATIUS 

 
 

ACCÉS MITJANÇANT PROVA 

 

Totes les persones que no compleixin els requisits acadèmics  d'accés  directe  a un cicle formatiu 

de formació professional (podeu consultar-los més avall), podran concórrer a les proves d'accés   

sempre que compleixin les condicions següents: 

 

• Proves de grau mitjà: tenir 17 anys o complir-los durant l'any de  realització  de les proves.  

       

• Proves de grau superior: tenir 19 anys o complir-los durant  l'any de realització de les proves. 

Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic/a de Formació Professional 

poden presentar-se a les proves d'accés  a cicles formatius de grau superior  quan  tinguin  com  

a mínim 18 anys cues durant l'any  de realització de la prova 

 

 

 

ACCÉS DIRECTE A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

 

Els requisits acadèmics necessaris per tenir accés directe són els següents: 

• Títol de Graduat en ESO 

• Títol Professional Bàsic. 

• Títol de Batxiller. 

• Un títol Universitari. 

• Un títol de Tècnic o de Tècnic Superior de Formació Professional. 

 

Juntament amb aquests Títols, a efectes de l' accés són equivalents els Títols següents: 

 

• Títol de Tècnic Auxiliar (FP I) 

• Haver superat el SEGON CURSO de BUP amb un màxim de dues assignatures pendents. 

• Haver superat el SEGON CURS del primer cicle experimental de la Reforma dels 

Ensenyaments Mitjans. 

• Haver superat el tercer curs del Pla d ' Estudis de 1963, o SEGON CURS de comuns 

experimental dels Ensenyaments d' Arts Aplicades i Oficis Artístics. 

• Haver superat el Batxiller. 

• Títol de Tècnic Especialista (FP II) 

• Posseir alguna de les titulacions equivalents per a l' accés als cicles formatius de grau 

superior. 

• Haver superat un altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun 

dels anteriors. 

 

 

ACCÉS DIRECTE A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

 

Els  Requisits acadèmics necessaris per tenir accés directe a un Cicle Formatiu de Grau 

Superior són, els sigles: 

• Títol de Batxiller 

• Títol universitari 

• Títol de Tècnic de Formació Professional 

• Títol de Tècnic Superior de Formació Professional 

 



Juntament amb aquests Títols, a efectes de l' accés, són equivalents als Títols següents: 

 

• Titulats de Batxillerat LOMCE/LOE / LOGSE. 

• Titulats de Batxillerat Experimental. 

• Tenir COU o Preuniversitari superat. 

• Titulats de Formació Professional de Segon Grau, de Cicles Formatius de Grau Superior 

o altres titulacions equivalents a efectes acadèmiques. 

• Titulats universitaris que no posseeixin cap de les titulacions anteriors. 

• Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels 

anteriors. 

 


