proves d’accés

curs 2017-2018

Prova d’accés ordinària
Inscripcions a la prova de Grau Mitjà i Grau Superior
Del 20 al 29 de març a partir de les 9.00 h. telemàtic o presencial al centre
Últim dia de pagament
El dia 30 de març a les 22.00 h.
Calendari de proves
Grau Mitjà: -Part comuna: 10 de maig a les 16.00 h.
-Part específica: 9 de maig a les 16.00 h.
Grau Superior: -Part comuna: 17 de maig a les 16.00 h.
-Part específica: 18 de maig a les 16.00 h.
*Documentació que cal dur el dia de la prova: DNI
*Cal presentar-se 30 minuts abans de la prova

Publicació de resultats
Grau Mitjà:
-Notes provisionals: 19 de maig
-Notes definitives: 25 de maig
Grau Superior:
-Notes provisionals: 26 de maig
-Notes definitives: 1 de juny

Prova d’accés extraordinària
Inscripcions a la prova de Grau Mitjà i Grau Superior (només part específica)
Del 30 de maig al 2 de juny a partir de les 9.00 h. telemàtic o presencial al centre
Grau Mitjà (només part específica)
-Dia de la prova, 14 de juny a les 9.30 h.
-Qualificacions provisionals, 23 de juny
-Qualificacions definitives, 30 de juny
Grau Superior (només part específica)
-Dia de la prova, 15 de juny a les 9.30 h.
-Qualificacions provisionals, 23 de juny
-Qualificacions definitives, 30 de juny
*Documentació que cal dur el dia de la prova: DNI
*Cal presentar-se 30 minuts abans de la prova

Prova d’accés de setembre
Inscripcions a la prova de Grau Mitjà i Grau Superior (només part específica)
-De l’1 al 6 de setembre. telemàtic o presencial al centre
-Dia de la prova, 14 de setembre a les 9.30 h.
-Qualificacions provisionals, 18 de setembre
-Qualificacions definitives, 22 de setembre
*Documentació que cal dur el dia de la prova: DNI
*Cal presentar-se 30 minuts abans de la prova

Material per a les proves
Prova comuna: Boli negre o blau, llapis i goma d’esborrar, regle graduat, compàs i
calculadora científica.
Prova específica: Llapis de grafit de diferents dureses, portamines, goma d’esborrar,
regle, escaire, cartabó, compàs, cúter de fulla gran, cola blanca, cinta de doble
cara i cartolines blanques i negres de diferents gramatges.
Per colorejar amb tècnica seca: llapis de colors i/o pastels i/o retoladors.
Per colorejar amb tècnica humida: aquarel·les, gouache, pinzells, draps, paleta...
ESARDI
Plaça Castell, 2
43870 Amposta
977 703 474
www.esardi.cat

Per informació i inscripcions podeu adreçar-vos:
www.gencat.cat/ensenyament
Telèfon d’informació 012
ESARDI

