HORARI DE LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR JUNY 2020. GRUP 1

1. Informació molt important per poder accedir al centre:
a. Les persones aspirants admeses per entrar al centre hauran de presentar:
DNI /NIE/Passaport
b. És obligatori l’ús de la mascareta a l’entrada i la sortida del centre i fins que
l’aspirant ocupi el seu lloc d’examen, després dependrà de si és pot mantenir la
distància de seguretat.
c. Els aspirants amb necessitats especials que s’hagin notificat des de l’AGP serán
els primers en entrar al centre.

2. Data i hora convocatòria:
a. Data de la convocatòria:
-

GRAU SUPERIOR PART COMUNA: 29 de juny de 2020 a les 8:30 h.
GRAU SUPERIOR PART ESPECÍFICA: 30 de juny de 2020 a les 8:30 h.

b. És obligatori l´ús de la mascareta per accedir a la prova i cal respectar, en tot

moment, les indicacions sobre seguretat sanitària que la comissió avaluadora
els faci. Només podrán accedir les persones aspirants.
c. Tots els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes
matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada
persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo
a d’altres aspirants

Matèria

Material específic

Part comuna
Llengua catalana

Cap material específic

Llengua castellana

Cap material específic

Idioma (Anglès ,Francès o Alemany)

Cap material específic

Matemàtiques

Calculadora científica
Regle graduat
Semicercle graduat (transportador)
Llapis
Goma d’esborrar
Compàs
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Part específica
Biologia

Calculadora científica

Ciències de la terra i el medi ambient

Calculadora científica
Regle graduat
Llapis
Goma d’esborrar
Dos llapis de colors

Química

Calculadora científica

Educació física

Cap material específic

Física

Calculadora científica
Regle graduat
Llapis
Goma d’esborrar

Tecnologia industrial

Calculadora científica

Dibuix tècnic

Llapis HB
Goma d’esborrar
Regle graduat
Joc d’escaire i cartabó
Compàs
Cinta adhesiva

Geografia

Calculadora científica

Economia de l’empresa

Calculadora científica

Psicologia i sociologia

Cap material específic

Segona llengua estrangera: anglès o francès

Cap material específic

Recollida de les proves resoltes
Els aspirant han de lliurar tots els exàmens, en el cas que hi hagi exàmens no
contestats, l’aspirant els signarà per deixar constància que és la seva prova.
L’aspirant podrá lliurar la documentació complementària que porti el dia de la prova
en el moment que lliuri els exàmens.

DIA DE LA PROVA PART COMUNA EN DOS BLOCS:
a. Els aspirants que finalitzin la part de la prova corresponent al primer bloc
abans del temps previst, hauran de romandre en el seu lloc d’examen per
motius de seguretat sanitària.
b. La comissió avaluadora, un cop finalitzat el temps determinat per al primer
bloc (2h.) recollirà els exàmens i lliurarà els corresponents al segon bloc.
c. Els aspirants que hagin finalitzat abans del temps previst el segon bloc, poden
lliurar els exàmens contestats i abandonar el centre examinador.
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DIA DE LA PROVA PART ESPECÍFICA EN UN SOL BLOC:
a. Els aspirants que hagin finalitzat abans del temps previst el segon bloc, poden
lliurar els exàmens contestats i abandonar el centre examinador.

Comissió Avaluadora

Mollet del Vallès, 19 de maig de 2020.
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