ÀREA PROVES D'ACCÉS
ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR MATINS sense específiques
FFP-01/2 Rev. 1 09/2005

(V17,068/1)

Dates
Inici: 18 de setembre de 2017
Fi: 15 de maig de 2018

Preu del curs
1.440 €

Hores totals
320 h
Horari
dilluns de 09:15 a 13:00
dimecres de 09:15 a 12:30
dijous de 09:15 a 13:00
Lloc
FUNDACIÓ MIL·LENARI
Plaça del Mil·lenari, 2, 1r
Vic

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 570,00 €
Octubre 2017: 143,00 €
Novembre 2017: 143,00 €
Desembre 2017: 143,00 €
Gener 2018: 143,00 €
Febrer 2018: 143,00 €
Març 2018: 143,00 €
Abril 2018: 143,00 €
Total: 1.571,00 €
* Consulta els descomptes especials

MATRÍCULA: fins 10 dies abans de l'inici de curs (places limitades)

Objectius
El Departament d’Educació convoca periòdicament les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació
professional específica amb l’objectiu que les persones que compleixen els requisits puguin accedir, un cop superada la prova, a
cursar un cicle formatiu Superior.
Requisits per a poder realitzar l’examen:
* Tenir 19 anys complerts o complir-los durant l’any de la prova i no tenir el títol de batxillerat o equivalent.
* Tenir 18 anys complerts o complir-los durant l’any de la prova i tenir el títol de tècnic o obtenir-lo el mateix any de la prova, per
haver superat un cicle formatiu de grau mitjà.
Fundació Mil.lenari organitza un curs per superar aquest examen.
* Seguiment personalitzat
* Professorat qualificat
* Exigència acadèmica
* Anys d’experiència
* Elevat índex d’aprovats
INSCRIPCIONS: de 15 de maig a 15 de juliol (places limitades)

Punts del temari
Català: 2 h/setmana
Castellà : 2 h/setmana
Anglès: 3 h/setmana
Matemàtiques: 3 h/setmana

Documentació imprescindible per a la formalització de la inscripció:
Còpia del DNI.
Còpia de la llibreta o compte corrent on es domiciliaran els rebuts.
Forma de pagament:
Matrícula i quota única es farà en efectiu, tarja o transferència (el resguard s'haurà de lliurar en el moment de la
inscripció).
A partir de la segona quota els pagaments es faran per domiciliació bancària al número de compte facilitat.
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