
Material per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 

 

Lengua castellana 
– La prueba se realizará con bolígrafo azul o negro. 

– No se permite el uso de lápiz o portaminas.  

– No se pueden usar teléfonos móviles ni dispositivos de telecomunicaciones.  

– No se pueden entrar al examen textos ni documentos escritos.  

– Las personas aspirantes podrán solicitar para esta parte de la prueba una única hoja de papel sellada en la que 
realizar anotaciones, esquemas, etc. Esta hoja deberá ser entregada junto con el cuadernillo y no se corregirá. 

 

Llengua catalana 
– La prova s’ha de fer amb bolígraf blau o negre.  

– No es permet l’ús de llapis o portamines.  

– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.  

– No es pot entrar a l’examen texts o documents escrits.  

– Les persones aspirants poden sol·licitar un únic full de paper segellat en el qual fer anotacions, esquemes, etc. 
Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà. 

 

Ciències naturals 
– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.  

– Les respostes que impliquin dibuixar o traçar gràfiques s’han de fer a llapis.  

– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.  

– Es pot usar una calculadora científica no programable ni gràfica.  

– Si l’aspirant vol , pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs, aportats per ell mateix.  

– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits. 

 

Geografia i Història 
– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.  

– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.  

– Es pot usar regle graduat.  

– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.  

– L’alumnat pot sol·licitar un únic full de paper segellat per fer-hi anotacions en brut. Aquest full s’ha de lliurar a la 
sortida juntament amb l’examen, i no es corregirà. 



Matemàtiques 
– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis. 

– Les respostes que impliquin dibuixar o traçar gràfiques s’han de fer a llapis.  

– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.  

– Es pot usar una calculadora científica no programable ni gràfica.  

– Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs, aportats per ell mateix.  

– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits. 

 

Tecnologia 

– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis. 

– Les respostes que impliquin dibuixar o traçar gràfiques s’han de fer a llapis.  

– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.  

– Es pot usar una calculadora científica no programable ni gràfica.  

– Es pot usar regle graduat, joc d’escaires i compàs, que haurà d’aportar l’alumne.  

– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits. L’alumne pot sol·licitar un únic full de paper, segellat, 
per fer-hi anotacions en brut. Aquest full s’ha de lliurar a la sortida juntament amb l’examen i no es corregirà. 


