
RESUM PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE  
GRAU MITJÀ 

 

Període d’inscripció:  

Del 16 al 26 de març de 2020  
S’ha de formalitzar per Internet a l’adreça: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/  
 

Requisit per a la inscripció: 

Tenir 17 anys 
o complir-los durant l'any 2020 

 
 

Només s’ha de presentar documentació al centre,  del 15 al 28 d’abril de 2020 (en 

horari d’atenció al públic), en les següents situacions: 
 

a)Persones que sol·liciten exempcions i puntuació complementària: 
- Full resum de documentació, model oficial, en tots els casos. 
- Formulari del currículum. Junt amb la documentació justificativa per a la puntuació complementària a la prova 

(Informe de vida laboral, certificat acreditatiu d’experiència en tasques de voluntariat o esportista d’alt nivell, 
certificat d’haver cursat un programa de garantia social, altre formació professionalitzadora,...). 

- Sol·licitud d’exempció de la part científica i tecnològica Junt amb la documentació justificativa per les  
exempcions de la prova (Informe de vida laboral, PFI en cursos anteriors, voluntariat, certificat d’esportista d’alt 
nivell,...) 

b)Persones que han sortit excloses en la llista provisional per: 
- Manca de documentació relativa al dret d’exempció o de bonificació de la taxa: Fotocòpia del document  

justificatiu de bonificació o exempció de la taxa. 
- Persones que no han acreditat el requisit de participació: Fotocòpia del document d’identificació personal (DNI, 

NIE o passaport). 

 En totes aquestes situacions relacionades, als efectes de comprovació de la vostra identitat, els aspirants han 
de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció i el formulari RESUM 
documentació-GM-2020 que trobareu a la nostra pàgina web. 

 En el cas que s’hagin d’aportar documents, si no es presenten dins el termini indicat l'aspirant queda exclòs 
de la convocatòria. 

 

Data de realització de la prova: 
 

6 de maig de 2020                                                                                                                                                                      
Convocatòria aspirants: 15.30 h      

Inici de la prova: 16.00 h 
 

Lloc de realització de la prova: Institut Andreu Nin (El Vendrell) 
 

Per a més informació: 
- A les pàgines web 

o www.insandreunin.cat  
o http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/A24.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/A24.pdf
http://www.insandreunin.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

