INSTRUCCIONS PER A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU
SUPERIOR, CONVOCATÒRIA DE 2020. IES ALGARB
DESTINATARIS: membres de les comissions avaluadores
Abans de l’inici de les proves es recordaran pausadament als aspirants els
aspectes més significatius d’aquestes instruccions.
COVID-19
S'adoptaran les mesures de distanciament físic i protecció individual que
determinin els protocols de la Conselleria de Salut i Consum i la normativa vigent
respecte a la neteja, prevenció i condicionament dels espais.
En qualsevol cas s’ha d’assegurar l’adopció de les mesures organitzatives
necessàries per evitar aglomeracions i garantir que es mantingui una distancia de
seguretat com a mínim d’un metre i mig. En el casos que no sigui possible el
manteniment d’aquesta distància, s’observaran les mesures d’higiene adequades
per prevenir el risc de contagi.
Entre les mesures organitzatives més importants, cal destacar:
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-

Els inscrits han de portar de casa les pròpies mascaretes. El centre ha de tenir
una reserva equivalent al 10% dels alumnes inscrits, més les necessàries per
el personal que intervengui en l’aplicació. En cas de no disposar en el centre
d’algun mitjà de protecció (mascaretes, gel hidroalcohòlic...) us podeu posar
en contacte amb la Direcció General, donat que la conselleria disposa
d’estocatge.

-

S’han de donar a conèixer les mesures a la comissió avaluadora i al
professorat que pugui intervenir en l’aplicació de les proves.

-

S’ha de mantenir una distància d’un metre i mig entre espais de feina. En
aquest cas es pot prescindir de la mascareta durant la realització de les
proves.

-

Desinfectar el mobiliari abans de l’inici de la prova.

-

Regular les entrades i sortides per evitar possibles aglomeracions i obrir els
espais necessaris (esplais, rebedors...) per poder mantenir el distanciament
social.

-

Es recomana no usar aire condicionat si no es pot garantir una ventilació
adequada. En cas d’usar-lo ventilar les aules entre sessió i sessió.

-

Es procurarà que els inscrits usin la mateixa taula en totes les proves, en cas
de canviar de taula, s’ha de desinfectar abans que l’usi una altra persona. Així
mateix s’ha de desinfectar el mobiliari al final de la jornada.

-

No permetre l’intercanvi d’estris entre inscrits.

-

S’ha de tenir gel hidroalcohòlic a les aules de manera que es puguin
desinfectar les mans a les entrades i sortides de les aules

-

La comissió avaluadora pot establir altres mesures que consideri oportunes
per l’organització de les proves, com per exemple la manera d’entrega de les
proves, entrada a les aules etc..

-

S’ha de publicar un avís a la plana web del centre i a l’entrada de l’edifici
recordant les mesures que afectin als inscrits:
- Portar les seves pròpies mascaretes de casa, en nombre suficient.
- Mantenir sempre el distanciament. En cas de formar-se cues han de
mantenir sempre la distància de seguretat.
- Portar els estris per les proves, no es permetrà l’intercanvi entre inscrits.
- Si cal, han de portar beguda i aliments de casa.
- No poden assistir a la prova si tenen simptomatologia compatible amb
la COVID-19, ni en cas d’estar en aïllament o quarantena

DIES DE LA PROVA: dimecres 8 de juliol i dijous 9 de juliol
ESTRUCTURA DE LA PROVA:
 Part comuna
 Part específica
PRIMER DIA DE LA PROVA: dimecres 8 de juliol (part comuna)


A les 10.00 h: exàmens de llengua catalana i llengua castellana.
Durada màxima: 1 hora per cada examen.
Durada màxima dels exàmens adaptats: 1 hora i 15 minuts per cada un.
Als alumnes que tenen concedida l’adaptació se’ls ha de facilitar la versió
adaptada de les proves.
Per els alumnes que tenen l’exempció condicionada de l’avaluació de la
llengua catalana per residència temporal, prèviament a l’inici de la prova,
s’ha de comprovar si tenen resolució positiva de la seva sol·licitud per part
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del Servei de Formació Homologada i Capacitació resolta mitjançant el
GestIB. En els casos de resolució denegatòria o manca de presentació del
certificat acreditatiu els alumnes han de realitzar a l’examen, en cas
contrari la nota de la matèria serà no presentat.


A les 12.30 h: examen de llengua estrangera: anglès.
Durada màxima: 1 hora.
Durada màxima de l’examen adaptat: 1 hora i 15 minuts.
Als alumnes que tenen concedida l’adaptació se’ls ha de facilitar la versió
adaptada de les proves.
Aquestes tres matèries s’han d’avaluar d’acord amb el que s’estableix a
l’annex 2 de la resolució que convoca la prova d’accés a cicles de grau
superior.
― S’ha de puntuar cada matèria de 0 a 10 punts, sense decimals. Una
vegada corregit l’examen, si la nota es igual o superior al mig punt
s’arrodonirà a l’enter superior, en cas contrari s’arrodonirà a l’enter
inferior.
― La puntuació final de la part de comuna és la qualificació obtinguda en
fer la mitjana aritmètica entre la puntuació obtinguda a cada una de les
matèries.
― Si es té l’exempció de fer alguna de les matèries, la qualificació de la
part comuna és la mitjana aritmètica de les matèries avaluades.

SEGON DIA DE LA PROVA: dijous 9 de juliol (part específica)


A les 10.00 h: exàmens de les dues matèries específiques triades a la
inscripció segons l’opció de famílies professionals en què s’inclou el cicle al
qual es vol accedir.
Durada màxima: 1 hora i 30 minuts per cada examen.
Durada màxima dels exàmens adaptats: 1 hora i 45 minuts per cada un.
Als alumnes que tenen concedida l’adaptació se’ls ha de facilitar la versió
adaptada de les proves.
S’ha d’avaluar d’acord amb el que s’estableix a l’annex 2 de la resolució que
convoca la prova d’accés a cicles de grau superior.
― S’ha de puntuar cada matèria de 0 a 10 punts, sense decimals. Una
vegada corregit l’examen, si la nota es igual o superior al mig punt
s’arrodonirà a l’enter superior, en cas contrari s’arrodonirà a l’enter
inferior.
― La puntuació final de la part específica és la qualificació obtinguda en
fer la mitjana aritmètica entre la puntuació obtinguda a cada una de les
matèries.
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― Si es té l’exempció de fer alguna de les matèries, la qualificació de la
part específica és la qualificació de la matèria avaluada.
Material que es pot utilitzar durant la prova
Els materials que es poden usar per a la realització de l’examen de cada matèria
estan recollits a les “Orientacions” per a la prova d’accés que es troben a la web de
FP, hi podeu accedir seguint l’enllaç següent:
Orientacions GS (http://www.caib.es/sites/fp/ca/orientacions_per_a_les_proves_de_grau_superior/ )
Igualment a la portada de cada examen s’especifiquen les instruccions més
rellevants.
QUALIFICACIÓ FINAL







Per poder obtenir el certificat d’haver superat la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior, el resultat de fer la mitjana aritmètica entre la
qualificació de la part comuna i la qualificació de la part específica ha de ser
igual o superior a 5 punts. Per poder fer aquesta mitjana és necessari obtenir
una qualificació mínima de 4 punts a cadascuna de les parts, comuna i
específica. Aquesta nota final amb dos decimals, quan es pugui calcular, ha de
quedar reflectida juntament amb la qualificació d’apte o no apte.
Si s’està exempt d’una de les parts, la qualificació final és la qualificació de
l’altra part.
Si una de les parts s’ha superat en una convocatòria anterior, la qualificació
final és la mitjana aritmètica entre aquesta qualificació i la qualificació de
l’altra part (sempre que aquesta darrera sigui igual o superior a quatre).
El certificat d’aptitud de la prova també acredita la superació d’alguna part de
la prova.
ADAPTACIONS


Als aspirants que tenen concedida l’adaptació se’ls ha de facilitar la versió
adaptada de les proves. Cal comprovar que tots aquests inscrits tenen la
versió de l’examen marcada com a ADA. La resta dels inscrits han de tenir
la versió NOA.



Podeu comprovar els alumnes que tenen l’adaptació concedida al GestIB.
Aquesta informació apareix tant al llistat Llista d’adaptacions com al llistat
Llista d’admesos per al dia de la prova (Alumnat/Proves d'accés a CF/Llistes).



A l’hora d’imprimir les proves, el GestIB mitjançant el llistat d’admesos per
matèria (Alumnat/Proves d'accés a CF/Llistes) us indicarà les proves que
necessitau en cada idioma, adaptades i no adaptades (les assignatures que
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de català i castellà s’han de treure desmarcant la casella Mostrar l’idioma de
la prova).
Les mesures a aplicar a tots aquests alumnes són les següents:
En l’aplicació de les proves:
-

Lliurar l’examen adaptat, marcar com a versió ADA, que té la lletra de major
grandària i amb espais entre cada pregunta.
Donar més temps per a realitzar els exàmens: 15 minuts més per a cada un,
tal com s’especifica a les instruccions de la prova.
Tenir un professor a prop que s’asseguri que l’aspirant ha entès els
enunciats i, si cal, llegir-li els textos de l’examen en veu alta, dins o fora de
l’aula d’examen.
Si ho precisen, ajudar-los al desglossament de les preguntes d’un enunciat.
Si sol·liciten un aclariment, enunciar-los la pregunta d’una altra manera.
Permetre’ls la realització d’esquemes en un full a part, que serà destruït al
finalitzar l’examen, i facilitar-los més paper si la grandària de la lletra és
gran i la direccionalitat irregular.
Recordar-los que comprovin que han respost totes les preguntes abans
d’entregar l’examen.
Si sofreixen una crisi d’ansietat (es reconeixerà per l’agitació física i
respiratòria, per una sudoració excessiva), han de sortir de l’aula
acompanyats perquè es tranquil·litzin en un lloc solitari. En aquest sentit,
parlar-los d’una manera molt calmada, ajudar-los a compassar la respiració
i permetre’ls reprendre l’examen quan la situació es normalitzi.

-

-

-

En la correcció de les proves:
-

No tenir en compte certes faltes d’ortografia, de puntuació o de sintaxi a
l’hora d’avaluar.
No tenir en compte la presentació a l’hora d’avaluar.
No penalitzar una extensió menor de l’habitual en les respostes.
Valorar més el procediment que el resultat final (en matèries de ciències).
Valorar més el contingut que la forma.

-

REQUISITS ACADÈMICS


Donat que enguany molts alumnes ja tendran els requisits acadèmics
d’accés, s’ha de recordar, abans de començar la prova, que han signat una
declaració responsable que en cas de tenir els requisits acadèmics no es
presentaran a la prova. Si algú fa la prova i l’utilitza com a requisit d’accés
al procés d’admissió, podria comportar l’anul·lació de la matricula a FP.

Especialment, i en cas que es presentassin a la prova, cal recordar aquest fet
als següents inscrits al vostre centre, que segons el GestIB (aquest llistat pot no
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ser complet), ja tenen els requisits acadèmics necessaris per l’accés a grau
superior:
GONZALEZ HACES, SAMUEL
TORRES GIRBES, CELIA
En cas de dubte o conflicte, és preferible permetre que l’inscrit faci les proves i
ja es comprovarà a posteriori si té altres requisits acadèmics.
REMARQUES


Abans d’iniciar la prova per els alumnes que han sol·licitat l’exempció de
l’avaluació per residència temporal s’ha de comprovar al GestIB si tenen
resolució d’acceptació. En cas contrari l’aspirant haurà de fer la prova si no
vol constar com a no presentat.



En algun moment de la prova s’ha de verificar la identitat dels aspirants. Els
alumnes inscrits han de portar algun document oficial d’identificació en
vigor.



Tots els aspirants que entrin per fer algun examen han de lliurar l’examen
o els exàmens de la sessió amb el seu nom, DNI i signatura en què consti
que s’ha examinat d’aquella matèria, així com qualsevol paper usat durant
la prova. Ningú que hagi entrat a alguna de les sessions d’exàmens no se’n
pot anar sense deixar constància que hagi estat en aquella sessió. El llistat
Llista d’admesos per al dia de la prova conté caselles per marcar l’assistència
dels inscrits a cada una de les sessions.



Els vocals i correctors han de conèixer les orientacions per a cada matèria
que es troben a l’enllaç següent:

Orientacions GS (http://www.caib.es/sites/fp/ca/orientacions_per_a_les_proves_de_grau_superior/ )
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