
INSCRIPCIÓ A LES PROVES
www.gencat.cat

Del 9 al 29 
de març

És important guardar imprimir i guardar el res-
guard de la inscripció.
Obtindràs un codi que et servirà per tornar a acce-
dir al resguard telemàticament.

PAGAMENT DE LA TAXA CORRESPO-
NENT A LA INSCRIPCIÓ

30 de març

En el moment de la inscripció pots obtenir la carta 
de pagament. El pagametn es pot fer:
- Telemàticament
- Servicaixa
Amb el codi que es troba al final de la carta.

PRESENTACIÓ 
DE LA DOCUMENTACIÓ

31 de març Si hi ha exempcions, necessitats específiques

PUBLICACIÓ 
DEL MATERIAL ESPECÍFIC

18 d’abril Llista de material a portar el dia de la prova

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIO-
NAL D’ADMESOS I EXCLOSOS A LES 
PROVES D’ACCÉS

A partir del 
24 d’abril

Comprobació de que totes les dades siguin 
correctes

RECLAMACIONS EN RELACIÓ A LA 
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I 
EXCLOSOS

Del 25 al 27 d’abril
Si alguna dada de les llista provisional és errònea 
cal avisar a l’escola i es realitzarà la modificació 
pertinent si s’escau

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA 
D’ADMESOS I EXCLOSOSA LES PROVES 
D’ACCÉS

A partir del 
28 abril Llista amb les reclamacions al dia

PROVA ACCÉS ESPECÍFICA
DE GRAU MITJÀ

9 de maig
a les 16,00 h 

• Cal presentar-se al centre 30 minuts abans 
de la prova amb el document d’identificació 
personal.

• Té una durada de 2 hores en un únic bloc

PROVA ACCÉS COMUNA
DE GRAU MITJÀ

10 de maig
a les 16,00 h

• Cal presentar-se al centre 30 minuts abans 
de la prova amb el document d’identificació 
personal..

• Té una durada de 4 hores en un 2 blocs tem-
porals de 2 hores amb 30 minuts de descans 
entre els dos blocs.

PUBLICACIÓ RESULTATS:
QUALIFICACIONS PROVISIONALS

A partir del 
19 de maig

Es publicaran al web del Departametn d’Ensenya-
ment i es podran consultar utilitzant el document 
d’identificació personal o el codi de sol·licitud del 
resguard de la inscripció

RECLAMACIONS I RECURSOS DELS 
RESULTATS

3 dies hàbils a partir 
de la publicació de 
les provisionals

PUBLICACIÓ RESULTATS:
QUALIFICACIONS DEFINITIVES

A partir del 
25 de maig

Es publicaran al web del Departametn d’Ensenya-
ment i es podran consultar utilitzant el document 
d’identificació personal o el codi de sol·licitud del 
resguard de la inscripció

CALENDARI PROVES D’ACCÉS
/ GRAU MITJÀ


