
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE FORMACIÓ 
INSTRUMENTAL. 

CONVOCATÒRIES 2011
La inscripció

Quins requisits es demanen?

1a Convocatòria 
(Abril 2011)

2a Convocatòria
(Octubre 2011)

Tenir  com a mínim 18 anys el dia 25 
d’abril de 2011.

Tenir  com a mínim 18 anys el dia 23 de 
novembre de 2011.

Quan puc fer-la?

1a Convocatòria 
(Abril 2011)

2a Convocatòria
(Octubre 2011)

Del 8 al 15 d’abril
Ambdós inclosos

Del 13 al 20 d’octubre
Ambdós inclosos

Com puc fer-la?

• Per mitjans telemàtics:
A la pàgina web del Departament d’Ensenyament 
http://www.gencat.cat/ensenyament

A la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits 
http://www.gencat.cat/ovt >Educació i Formació > Formació d’adults > Proves per a 
l’obtenció del certificat de formació instrumental (CFI)

• Per les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quines dades es demanen per fer la inscripció?

• Les dades personals

• El centre en el qual es vol fer la prova, entre els que es relacionen en el punt 
següent i que així mateix figuren a l’annex 2 de la Resolució EDU/XXXX/2011, de X 
de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del certificat de 
formació instrumental i per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació 
secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys, per a l’any 2011.
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Confirmació del tràmit
Les persones que s’inscriguin telemàticament poden acreditar la confirmació del tràmit i per 
tant  de  l’inscripció  presentant  la  impressió  de  la  pantalla  en  que  figura  el  número de 
sol·licitud. 

Comprovació de dades personals

És molt important:

- Que es comprovin les seves dades personals abans de confirmar la sol·licitud.
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Dates a destacar 1a Convocatòria 
(Abril 2011)

2a Convocatòria
(Octubre 2011)

Data de publicació de 
la llista 

provisional 
d’admesos i 

exclosos
Cal  comprovar  la 
inscripció i i la veracitat de 
totes  les  dades  al  tauler 
d’anuncis  del  centre 
escollit  com  a  seu 
d’examen,  al  web  del 
Departament 
d’Ensenyament  o  al  web 
de l’OVT

Dia 26 d’abril Dia 27 d’octubre

Dates per presentar 
reclamacions

Si hi ha alguna errada en 
les dades personals s’ha 
de presentar reclamació, 
en el centre escollit com a 
seu d’examen. 

entre el dia 27 d’abril i el 3 de 
maig

entre el dia 28 d’octubre i el 5 
de novembre

Data de publicació de 
la llista 

definitiva 
d’admesos i 

exclosos
Es podrà consultar la llista 
definitiva de les persones 
admeses  al  tauler 
d’anuncis  del  centre 
d’examen,  a  del 
Departament 
d’Ensenyament  o  al  web 
de l’OVT

10 de maig 14 de novembre

Les proves

Lloc, data i horari de les proves de Certificat de Formació Instrumental:

Llocs:

CFA Freire Via Favència, 254 Barcelona, 933534419
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1CFA Maria Rúbies Rambla del Rabal, 29-35, Barcelona, 934425644
CFA Manuel Sacristán Via Laietana, 18, planta 8 Barcelona, 934812767
CFA Can Serra Andorra, 12-14, L’Hospitalet, 934384061
CFA Manuel Fernández Frederica Montseny, 1, St Adrià de Besòs, 934622364
AFA Pau Casals Terrassa, 61, Rubí, 935887704
CFA Les Bernardes Sant Dionís, 40-42, Salt, 972241410
CFA Joan Carles I La Mercè, 1 (casal cívic), Lleida, 973267466
CFA Tarragona Perllongació carrer B s/n, Tarragona 977551888
CFA Arquitecte Jujol Timbaler del Bruc, 2 Sant Joan Despí 933736758
CFA Can Marfà Camí Ral, 257, Mataró, 937907795
CFA Fondo Irlanda,39, Santa Coloma de Gramenet, 933866732
CFA Jacint Carrió i Vilaseca Plaça Cots,5-7, Manresa, 938741136
CFA Maria Verdaguer Avinyonet, 38, Figueres, 972673069

1ATENCIÓ: El CFA Maria Rúbies és seu de proves a efecte de publicació de llistes i resultats i  
realitzar reclamacions. Però les persones aspirants inscrites al CFA Maria Rúbies realitzaran  
les proves a la Sala d’actes de l’UGT a la Rambla de Santa Mònica,10, Barcelona.

Dates i horaris de la prova:

Dates a destacar 1a Convocatòria 
(Maig 2011)

2a Convocatòria
(Novembre 2011)

Verificació  de  la 
identitat  de  les 
persones aspirants.

De 15:00h a 15:30h: Dia 25 de maig Dia 23 de novembre
Examen de certificat 
de formació 
instrumental. 

De 15:30h a 18h:

Requisits d’admissió a les proves

Per poder realitzar els exàmens corresponents, les persones inscrites han de presentar:

• El  document  original  d’identificació  que  han  fet  constar  a  la  inscripció  (DNI, 
NIF,NIE...).
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Realització de les proves

Cal fer la prova amb bolígraf de color blau o negre.

No es pot utilitzar calculadora ni diccionari.

A l’inici de les proves, la comissió avaluadora informarà els aspirants sobre els aspectes 
següents:

a) Desenvolupament de les proves.

b) Lloc i data on es publicaran els resultats de les proves: 

Dates a destacar 1a Convocatòria 
(Juny 2011)

2a Convocatòria
(Desembre 2011)

Publicació  de 
resultats provisionals
Al  tauler  d’anuncis  del 
centre  seu  d’examen,  al 
web  del  Departament 
d’Ensenyament  o  al  web 
de l’OVT

No més tard del dia 14 de 
juny

No més tard del dia 13 de 
desembre

c) Lloc i data límit de sol·licitud de revisió d’examen.

Dates a destacar 1a Convocatòria 
(Juny 2011)

2a Convocatòria
(Desembre 2011)

Periode  de  revisió 
d’exàmens
Es pot sol·licitar la revisió 
de l’examen al  centre on 
s’ha realitzat la prova.

Del 15 al 21 de juny Del 14 al 20 de desembre

d) Lloc i data de publicació del resultat de la revisió d’examen. 

Dates a destacar 1a Convocatòria 
(Juny 2011)

2a Convocatòria
(Gener 2012)

Publicació  de No més tard del 29 de juny No més tard del 11 de gener 
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resultats Definitius
Al  tauler  d’anuncis  del 
centre  seu  d’examen,  al 
web  del  Departament 
d’Ensenyament  o  al  web 
de l’OVT

e) Lloc, data i horari de recollida de certificacions acreditatives corresponents.

Si la qualificació global es “Apte” la comissió avaluadora estendrà un certificat a la persona 
aspirant que es podrà recollir en el centre on s’han realitzat les proves a partir del dia de 
publicació dels resultats definitius.

Durant la realització de les proves, no es podrà portar connectat cap aparell electrònic com 
el mòbil, mp3, etc. ni, per tant, fer-ne ús.

Si en qualsevol moment del procés de realització de les proves es detecta d’incompliment 
d’alguns dels requisits, l’aspirant en quedarà exclòs.

Justificant d’assistència

S’estendrà  un  justificant  d’assistència,  signat  i  segellat  per  la  comissió  avaluadora,  a 
aquelles persones que el sol·licitin.

Estructura de la prova

La prova per a l’obtenció del certificat de formació instrumental és de caràcter global i està 
estructurada en tres àrees:

Àrea  de  llengua,  que  inclou  les  àrees  de  les  llengües  oficials  en  els  seus  aspectes 
comunicatius.

Àrea de matemàtiques, com a instrument d’anàlisi i d’interpretació de les diverses realitats 
quotidianes que constitueixen el món que ens envolta i la resolució de problemes senzills.

Àrea de ciències socials i naturals, que engloba el conjunt de coneixements bàsics que 
ens  permet  comprendre  el  funcionament  del  nostre  planeta  com  un  sol  sistema,  on 
s’interrelacionen els sistemes naturals i socials.

Criteris d’avaluació
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Àrea de llengua

S’avaluen les competències comunicatives i les habilitats lingüístiques que l’aspirant té en 
l’ús de la llengua catalana i castellana:

Comprensió oral: la persona aspirant ha de contestar, després d’escoltar la lectura d’un text 
senzill en cada una de les llengües, 5 preguntes.

Comprensió i expressió escrita: La persona aspirant ha de ser capaç d’entendre un text 
escrit  en  llengua  catalana  i  en  llengua  castellana  i  haurà  de respondre  un total  de  10 
preguntes: 5 sobre el text i 5 més de gramàtica, vocabulari i ortografia. Així mateix, ha de 
ser capaç de produir un text en llengua catalana i en llengua castellana (amb una extensió 
de 50 paraules, aproximadament) adequant el seu escrit al tipus de text demanat.

Àrea de matemàtiques

La prova consisteix a resoldre aproximadament uns 10 exercicis que avaluaran les habilitats 
en la interpretació i relació de dades en el càlcul numèric, seguint els objectius de l’àrea.

Els exercicis poden ser de diversos tipus: completar igualtats, interpretar o construir gràfics, 
resolució  de  problemes  numèrics  sobre  situacions  quotidianes,  càlcul  d’equacions, 
completar  sèries,  càlcul  de  percentatges,  interpretació  i  càlcul  de  fraccions,  càlcul  del 
perímetre i la superfície de figures geomètriques, etc.

Àrea de ciències socials i naturals

La prova consisteix a contestar 10 preguntes sobre els objectius de l’àrea.

Les preguntes poden ser de diversos tipus:  situar geogràficament en mapes,  interpretar 
gràfics, extreure les idees d’un text, completar frases, situar en el temps i l’espai, situar parts 
del cos humà, definicions, omplir buits, relacionar conceptes, classificar elements, etc.
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Les qualificacions

Qualificació de la prova

La qualificació total de la prova és de 100 punts, distribuïts de la manera següent:

• Àrea de llengua:  50 punts (25 corresponents a la  llengua catalana i  25 llengua 
castellana).

• Àrea de matemàtiques: 30 punts.
• Àrea de ciències socials i naturals: 20 punts.

Per assolir la qualificació d’apte/a, cal obtenir un mínim de 50 punts, distribuïts de la 
manera següent:

• Àrea de llengua: 25 punts (12,5 corresponents a la llengua catalana i 12,5 llengua 
castellana).

• Àrea de matemàtiques: 15 punts.
• Àrea de ciències socials i naturals: 10 punts.

La qualificació global es fa en termes d’apte i no apte.

La  superació  de  les  proves  comporta  obtenir  el  certificat  de  formació  instrumental.  La 
Comissió  Avaluadora  expedirà  un  certificat  de  formació  instrumental  a  les  persones 
aspirants que superin la prova.

Més informació

• En els centres que seran seu de les proves

• Trucant al 012

• Al Departament d’Ensenyament

o Departament d’Ensenyament
Via Augusta 202-226
08021 Barcelona
Tel 935 516 900 i 934 006 900

o Consultant la pàgina web: http://www.gencat.cat/ensenyament

• En els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament:
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• Serveis Territorials del Baix Llobregat
C/ Laureà Miró, 328-330
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 859 450

o Consorci d’Educació de Barcelona

Plaça Urquinaona, 6 
08010 Barcelona
Tel. 935 511 050

o Serveis Territorials de Barcelona-comarques

C/ Casp, 15
08010 Barcelona
Tel. 934 816 000

 Serveis Territorials Maresme Vallès Oriental
C/ Santa Rita, 1 
08301 Mataró
Tel. 936 931 890

• Serveis Territorials Vallès Occidental
C/ Marquès de Comillas, 67-69
08202 Sabadell
Tel.937 484 455

• Serveis Territorials Catalunya Central
Crta de Vic, 175
08243 Manresa
Tel. 936 930 590

• Serveis Territorials de Girona
Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872975000

• Serveis Territorials de Lleida
C/ Pica d’Estats, 2
25006 Lleida
Tel. 973 279 999 

• Serveis Territorials de Tarragona
C/Sant Francesc,7
43003 Tarragona
Tel. 977 251 440

• Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre
C/ Providència, 5-9
43500 Tortosa
Tel. 977 448 711
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