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Documentació que cal aportar a la primera entrevista amb l’assessor:  
(de tota la documentació s’ha d’aportar original, que serà retornat, i còpia que, un cop verificada, quedarà a 
l’expedient) 
• Cursos de formació on constin les hores i els continguts. 
• Document justificativa dels requisits d’accés al CFGMi o CFGS ii: 
• Currículum vitae actualitzat (opcional) 

La documentació per acreditar l’experiència laboral és: 
a) Persones que treballen com assalariades: 
· Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, on consti 
l’empresa, el grup i el període de cotització. 
· Un certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades ben detallades i la durada 
de les activitats. Signat i Segellat. 
 
b) Persones que treballen com autònomes: 
· Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui. 
· La liquidació de l'impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del 
Ministeri d'Hisenda, on consta la descripció, el tipus i el grup d’activitat  
· La declaració personal de les activitats que realitza. 
 
c) Persones que realitzen activitats socials professionals sense relació laboral en entitats socioeducatives, 
socioculturals, educatives o del lleure: 
• Certificat de l’empresa o empreses o de l’entitat o entitats, on constin, de manera detallada, les 
tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle formatiu pel 
qual es demana el reconeixement. Signat i Segellat. 
 
                                                                 
i Accés mitjançant titulació o altres requisits acadèmics: 

• Títol de batxillerat. 
• Títol de tècnic o tècnica especialista (FP-2). 
• Títol de tècnic o tècnica superior. 
• Títol de tècnic o tècnica 
• Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors. 
• Titulació universitària o equivalent. 
• Certificat d'haver superat els ensenyaments substitutoris de la prova d'accés, per a determinats cicles formatius de grau superior. 
• Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol modalitat. 
• Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el curs preuniversitari. 

Accés mitjançant prova:  
• Proves d’accés per al cicle formatiu de grau superior que vulgui cursar. 
• Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 
• Prova d’accés corresponent als mòduls professionals 3 (Resolució ENS/310/2002) 

 
ii Accés mitjançant titulació o altres requisits acadèmics: 

• Títol de graduat  o graduada en educació secundària obligatòria o d'un nivell acadèmic superior. 
• Títol professional bàsic 
• Títol de tècnic o tècnica auxiliar (FP-1). 
• Títol de tècnic o tècnica. 
• Haver superat els dos primers cursos del batxillerat unificat i polivalent (BUP) o bé tenir un màxim de dues matèries pendents en el 

conjunt d'aquests dos cursos. 
• Haver superat altres estudis declarats equivalents a algun dels anteriors, a efectes acadèmics. 
• Haver superat el curs de formació específic d'accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM). Haver superat els mòduls obligatoris d’un 

programa de qualificació professional inicial (PQPI) 
• Accés mitjançant prova:  
• Proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà. 
• Proves d'accés per a qualsevol cicle formatiu de grau superior. 
• Proves de caràcter general d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà o de grau superior. 
• Proves d’accés als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, de grau mitjà o superior (o haver-ne superat la part comuna). 
• Proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys. 
• Prova d'accés als mòduls professionals experimentals. 

 


