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0. Introducció  
Aquest dossier s’adreça a l’orientació de l’alumnat que en haver finalitzat el            

PFI d’auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering durant el curs 2018-2019 o davant            

la possibilitat d’acabar aquesta formació durant el curs 2019-2020 (després          

d’haver completat la formació en els darrers dos cursos acadèmics) es           

plantegi com a objectiu seguir amb la seva formació a través d’un cicle             

formatiu de grau mig 

Com alumne que has finalitzat el PFI obtens certificació acadèmica i           

professional que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les             

competències professionals assolides.  

 

 

Figura 1.- Certificació acadèmica: full número 1 

Autor: Xavi Gisbert Caballé ………………………………….PFI Auxiliar hoteleria: cuina i càtering del CEE Verge de la Cinta (Tortosa)  

  
 



 
 

 
 
 

 

 

Figura 2.- Certificació acadèmica: full número 2 
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1. Prova d’accès als cicles formatius de grau mitjà 
✓ Et permet estudiar qualsevol dels cicles formatius de grau mitjà. En la             

família professional d’hoteleria i turisme hi ha els següents CFGM 

○ CFGM Elaboració de Productes Alimentaris (Institut Escola       

d'Hoteleria i Turisme de Cambrils) Pels seus continguts i finalitat,          

és el CFGM que suposa un línia de continuïtat respecte al PFI            

d’auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering 

○ CFGM Cuina i gastronomia (Institut Dertosa)  

○ CFGM Serveis en restauració (Institut Dertosa) 

○ CFGM Cuina – Gastronomia i Serveis de Restauració -doble grau          

estructurat en 3 cursos- (Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de          

Cambrils) 

○ CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria (Institut Dertosa o Institut         

Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils)  

✓ La prova d’accés a CFGM consta de tres parts:  

● Comunicativa i social 

● Científicotecnològica 

● Matemàtica.  

Si has aprovat el PFI et convaliden la part científicotecnològica i si has tret              

una qualificació final del PFI igual o superior a 8, llavors estàs exempt de fer               

tota la prova. 

Tota la informació sobre la prova es  pot consultar el següent enllaç: 

http://bit.ly/3d84EH9  
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2. Procediment en cas d’exempció total 
Estan exemptes de fer la prova les persones que han superat un programa 

de formació i inserció (PFI) amb una qualificació igual o superior a 8.  

 

Per tenir dret a aquesta exempció cal: 

2.1. Haver-se inscrit a la prova 

 

La sol·licitud d'inscripció s'ha de fer per Internet a través del següent 

enllaç:  http://bit.ly/39Yysnw  

 

Horari d'accés a l'aplicació informàtica: 

- des de les 9 h del 13 de maig de 2020 

- fins a les 21 de maig de 2020 

 

Abans de començar la inscripció cal tenir en compte que l'aplicació 

informàtica no permet passar de pantalla si hi ha camps obligatoris buits o 

errors de format o si s'incompleix algun dels requisits obligatoris. 

 

Respecte al primer full (figura 3): 

● El DNI, NIE o passaport i la data de naixement han de ser de la 

persona que s'inscriu. 

● L'adreça de correu electrònic ha de ser operativa i estar a l'abast de 

l'aspirant. 
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Figura 3.- Captura de pantalla del primer full del formulari d’inscripció.  

 

Respecte al segon full (figura 4): 

● Cal marcar el municipi on es vol fer la prova. A nivell de les Terres de 

l’Ebre hi ha dues possibilitats: Tortosa (Institut de l’Ebre) i Amposta 

(Institut Montsià) 

● Cal seleccionar una llengua estrangera: Anglès 

● En cas necessari, cal marcar el suport tècnic o material necessari per a 

fer la prova. 

● Cal marcar les dues declaracions 
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Figura 4.- Captura de pantalla del segon full del formulari d’inscripció.  

 

Respecte al tercer full (figura 5): 

● Acreditant una discapacitat igual o superior al 33%  cal marcar-ho per 

poder accedir a l’exempció de la taxa (23,85€) 

● Cal marcar la casella respecte a la informació de protecció de dades 
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Figura 5.- Captura de pantalla del tercer full del formulari d’inscripció.  

 

Després d'emplenar i enviar la sol·licitud d'inscripció s'obre una finestra que 

dona accés als documents següents: 

- resguard d'inscripció amb el número de la sol·licitud (necessari per fer les 

consultes del procés) 

- carta de pagament per poder abonar l'import de la taxa (si escau) 

 

Aquests documents també s'envien per correu electrònic a l'adreça indicada 

a l'aplicació d'inscripció i també es poden imprimir posteriorment des 

d'aquesta mateixa pàgina; per fer-ho, es necessita el número del document 

identificador amb què s'ha fet la inscripció i el número de la sol·licitud. 

 

2.2. Pagar la taxa 
En cas de no estar exempt de pagar la taxa, cal imprimir la carta de 

pagament i pagar-la seguint les indicacions que hi ha en l’esmentada carta 

de pagament. 
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2.3. Complir els requisits de participació  
● Tenir més 17 anys 

● Haver aprovat el PFI amb una nota igual o superior a 8 

2.4. Presentar la documentació dins el termini.  
 

Des de 13.05.2020 fins al  21.05.2020 (el pagament de la taxa, si s’escau, 

abans de les 22:00 del dia 22 de maig de 2020) 

 

La qualificació final obtinguda en el PFI és la qualificació que consta en el 

certificat de superació de la prova. 

 

El Departament d'Educació valida informàticament les dades acadèmiques 

i només si la validació no és possible, l'aspirant ha de presentar a l'institut 

triat per a fer la prova el certificat acadèmic expedit pel centre o l'entitat 

on ha cursat el PFI. 
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3. Procediment en cas d’exempció parcial  
El procediment per inscriure’s a la prova és el mateix que el descrit en 

l’apartat 2.  

 

Si has aprovat el PFI amb una nota inferior a 8 només et convaliden la 

part científicotecnològica i cal examinar-te de les dues altres parts: 

● Comunicativa i social 

○ competència en llengua catalana 

○ competència en llengua castellana 

○ competència en llengua estrangera (anglès o francès) 

○ competència social i ciutadana 

● Matemàtica.   

○ competència matemàtica 

El temari correspon a cadascuna de les competències es pot consultar a la 

web: http://bit.ly/2wYw1Tj  

 

Per conèixer els detalls sobre el material a utilitzar el dia de la prova cal 

consultar a la web: http://bit.ly/2TXcf3v  

 

✓ Per preparar aquesta prova hi ha el Curs específic de preparació            

a les proves a CFGM que es fa en els Centres de formació d’adults               

(CFA).  

També hi ha el Curs específic per a l’accés als cicles formatius            

de grau mitjà (CAM). Es fa a Instituts i centres de formació            

d’adults (CFA). Qui l’aprova no cal que faci la prova d’accés a CFGM.             

A les Terres de l’Ebre es realitza a l’Institut de l’Ebre de Tortosa  

✓ Per a més informació: http://bit.ly/2WmEPNs   
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