
 

Informació Permís de conduir AM (ciclomotor) : 
 

Autoriza  conducir ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros, aunque podrá estar 

limitado a la conducción de ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros. La edad mínima 

para obtenerlo será de quince años cumplidos. No obstante, hasta los dieciocho años 

cumplidos no autorizará a conducir los correspondientes vehículos cuando transporten 

pasajeros. 

 

-. S’ha de superar un examen Teòric i un pràctic. 

-. Per la poca dificultat que té aquest examen, ja poden anar preparant la documentació necessària, es precisa 10 dies 
abans de fer l’examen teòric. 
 
-. L’examen teòric consta de 20 minuts  per fer 20 preguntes, sense superar  2 errades. 

-. L’examen pràctic en circuit tancat, consisteix en circular entre unes planxes i fer un eslàlom de 5 pals amb el 
ciclomotor, que té una durada aproximada de uns 30 ó 45 segons. 
 
-. Quan demani per fer l’examen teòric, aportarà la documentació necessària 10 dies abans del examen. 

-. L’examen de teòrica i les classes per ordinador, es poden demanar en Castellà, Català, Inglés, Francès, Alemany, 

Gallec i Euskera. 

-. Per traslladar-se a l’examen teòric o pràctic serà acompanyat des de l’autoescola pel seu professor habitual. 

-. Per fer el curs teòric, poden assistir a qualsevol de les sucursals de l’Autoescola Gimeno o del Grup empresarial al 

que pertany l’autoescola. 

-. Existeixen diferents maneres d’aprendre la teòrica, curs amb Professor i Ordinador o Intensiu. Una bona manera, 

molt fàcil, d’aprendre la teòrica, és fer el curs amb l’Ordinador i el Professor, perquè poden organitzar-nos el temps 

segons ens convingui. 

-. Se li entrega un manual de teòrica com material de consulta, si el desitja, però el material d’estudi,  se li oferirà 

l’accés a  medis tecnològics per utilitzar el nostre mètode informàtic. 

 -. Es pot escollir el que més li agradi, dels diferents professors o vehicles per fer les pràctiques, que tingui assignat a la 

sucursal. 

-. El vehicle per fer les pràctiques per el permís de la classe AM, ciclomotors de dos rodes, dos miralls  retrovisors, un a 
cada costat,  caixa de canvis automàtica i quadricicles lleugers amb carrosseria tancada per el permís de la classe AM 
limitat a  la conducció de ciclomotors de tres rodes i quadricicles lleugers. 
 


