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(E - 4) PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU M ITJÀ DE FP 2017 
 
INSCRIPCIÓ: del 20 al 29 de març de 2017 
 

- COM: Per Internet, a www.siaj.net i a joventut.vilafranca.cat en trobaràs 
l’enllaç. 

 
� REQUISITS: 
 
- Per als cicles formatius de grau mitjà: tenir mínim 17 anys (o fer-los durant 

l’any 2017) 
 

- TAXES: 22,90 € (20.65 si es fa per internet) fins al 30 de març de 2017 
 (pot haver-hi exempcions i bonificacions de pagament)  

 
� Un cop feta la inscripció cal portar, si cal, la documentació al centre on faràs la 

prova. 
Dates de presentació de documentació: del 18 al 24 d’abril (cal consultar 
l’horari de Secretaria del centre). Documentació que cal presentar: 
-Imprès amb la documentació presentada 
-Currículum formatiu, professional i d'experiència (juntament amb la 
documentació acreditativa) 
 

� Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 25 d’abril. 
Si s’està exclòs de la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les 
dades aportades, del 26 al 28 d'abril, les persones excloses han de presentar 
al centre examinador la documentació complementària següent: 
-Exclosos perquè no s'han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia 
del DNI, NIE o passaport. 
-Exclosos per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de 
bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa 
corresponent,  
Si els documents no es presenten dins el termini no es pot presentar a la 
prova.  
Llista definitiva d’admeses i excloses: 2 de maig 

 
� DATA DE LES PROVES (Cal portar el DNI!) 

 
- Cicles de grau mitjà: 10 de maig 

 
� RESULTATS DE LES PROVES: 

 
- Cicles de grau mitjà: 19 de maig (definitives: 25 de maig) 

 
� PREINSCRIPCIÓ AL CICLE: 

 
- A CFGM: del 16 al 24 de maig 

 
+ Informació: ensenyament.gencat.cat 


