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PROVES D’ACCÈS A CICLES DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 
 
Us volem informar del nou calendari general de les proves d’accès a cicles de grau 
mitjà i grau superior.  

•         Inscripció telemàtica: del 13 al 21 de maig de 2020 (No cal lliurar documentació al 
centre). 

• Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) No cal lliurar 
documentació al centre. 

•         Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 .Presentació 
de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la 
prova (a8035349@xtec.cat): del 8 al 19 de juny de 2020  

•         Llistat definitiu d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

•         Prova de GM: 25 de juny  

•         Prova de GS: part comuna 29 de juny de 2020; part específica 30 de juny de 2020 

•         Llistat provisional de qualificacions: a partir del 8 de juliol de 2020 

• Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre 
seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020 

•         Llistat definitiu de qualificacions: a partir del 14 de juliol de 2020 

En referència a la prova d’incidències: 

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força 
major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat al 
centre seu triat per fer la prova.  

•  Inscripció: no més tard de les 12 h del 1 de juliol de 2020  

•         Prova d’incidències GM: 2 de juliol de 2020 

•         Prova d’incidències GS: 6 de juliol de 2020 

En el cas d’haver de presentar documentació, s’haurà d’enviar, escanejada o 
fotografiada, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del 
centre escollit per a realitzar la prova. Un cop la rebem, us enviarem des del centre un 
correu electrònic d’acusament de rebuda de la documentació. 
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Quina documentació heu de presentar a partir del dia 8 de juny? 
 

1. Les persones que estan admeses no han d'entregar res, excepte quan 
al·legueu currículum. En aquest cas entregaran els documents relacionats 
amb aquest. 

2. En cap cas cal enviar el resguard d’inscripció ni de pagament. Això ja 
queda registrat a l'aplicació. Us agrairem molt que no ho feu perquè ens 
col·lapsareu el correu electrònic. 

3. Aquells aspirants que quedin exclosos en el llistat provisional sol ser 
per errors en el DNI (hauran d'enviar fotocòpia del DNI) o que alguna 
dada d'exempció de pagament no ha quedat justificada en el sistema 
informàtic (hauran d’enviar la documentació acreditativa corresponent). 

 
 
La nostra adreça electrònica a on enviar la documentació és la següent: 
a8035349@xtec.cat  
 
En el cas de no poder-la enviar telemàticament, haureu de demanar dia i hora per a 
la presentació física de la documentació. Com ho haureu de fer? 
En els propers dies us indicarem aquí mateix l’enllaç a l’eina corporativa per a 
demanar cita prèvia. 
 
A nivell del material que caldrà portar el dia/es de la prova cal dir que tots els 
aspirants hauran de portar el seu propi material, ja que el centre NO prestarà en cap 
cas res de material ni es permetrà l’ús compartit entre dos aspirants com a mesura de 
seguretat. 
 
Per a consultar quin material necessites per a la prova d’accés de Grau Mitjà, clicka al 
següent enllaç: 
 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-
fp/contingut-temaris-material/ 
 
Per a consultar quin material necessites per a la prova d’accés de Grau Superior, 
clicka al següent enllaç: 
 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-
fp/contingut-temaris-material/ 
  
En el cas que us hagueu de personar en el centre per realitzar algún tràmit, us 
informem com farem l’atenció presencial i en tot cas, sempre demanant cita 
prèvia:  

Ø Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 
(preferiblement, una sola persona). 

Ø Cal recordar que heu de portar la documentació necessària ja fotocopiada;  
Ø Recordar la recomanació de portar mascareta i guants. 
Ø És recomanable que es porti un bolígraf propi per si cal emplenar 

documentació. 
Ø No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat 

(embarassades, persones amb malalties cardiovasculars, persones amb 
malalties greus o de caràcter crònic o en període de confinament, o que 
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presentin símptomes); en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra 
persona a fer les gestions.  

 
Us adjuntem l’enllaç a la pàgina web de les proves del Departament d’Educació. 
 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ 
 
 
NOTA del Departament d’Educació:  
 
Es consideren vàlides les inscripcions ja formalitzades en període previ al COVID19 
de les proves esmentades. Les persones ja inscrites podran efectuar el pagament 
virtual de la taxa en el  termini addicional per les que no ho hagin pogut fer i les 
persones que s'inscriuran de nou. Enviarem una nova carta de pagament  al correu 
electrònic que consta en la inscripció per abonar la taxa que us correspongui. 


