
  Requisits per inscriu-re’s a la prova de Grau Superior 

ESARDI
Plaça Castell, 2
43870 Amposta
977 703 474
www.esardi.cat

www.gencat.cat/ensenyament
Telèfon d’informació 012

ESARDI

Per informació i inscripcions podeu adreçar-vos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proves d’accés 
Grau Superior - curs 18/19

  Inscripcions a la prova de Grau Superior 

 

Del 13 al 22 de març a partir de les 9.00 h. telemàtic o presencial al centre

  Publicació de resultats

  Calendari de proves 

  Últim dia de pagament

 
 

-Part comuna: 16 de maig a les 16.00 h. Durada 4h
-Part especí�ca: 17 de maig a les 16.00 h. Durada 3h

Grau Superior: 
-Notes provisionals: a partir del 29 de maig.
-Notes de�nitives: a partir del 5 de juny.

Prova d’accés ordinària - maig de 2018

 
 

Grau Superior:

Prova d’accés extraordinària - juny de 2018

  Grau Superior (només part especí�ca)

-Dia de la prova, 21 de juny a les 9.30 h. Durada 3h 
-Quali�cacions provisionals, a partir del 26 de juny 
-Quali�cacions de�nitives, a partir del 2 de juliol

  Inscripcions a la prova de Grau Superior (únicament part especí�ca) 

Del 4 al 8 de juny a partir de les 9.00 h. telemàtic o presencial al centre

 
-Dia de la prova, 19 de setembre a les 9.30 h. Durada 3h 

 

Prova d’accés de setembre - setembre de 2018

  Inscripcions a la prova de Grau Superior (únicament part especí�ca). 
   Només aquells centres que disposin de places vacants resultants del procés de matriculació. 

-Del 3 al 7 de setembre. telemàtic o presencial al centre

-Quali�cacions provisionals, 21 de setembre 
-Quali�cacions de�nitives, 28 de setembre

El dia 23 de març a les 22.00 h. 
El pagament es pot realitzar telemàticament a Caixabank o pel Servicaixa.

 *Documentació que cal dur el dia de la prova:  DNI
*Cal presentar-se 30 minuts abans de la prova

*Lloc realització de les proves: Esardi

*Documentació que cal dur el dia de la prova:  DNI
*Cal presentar-se 30 minuts abans de la prova

*Lloc realització de les proves: Esardi

*Documentació que cal dur el dia de la prova:  DNI
*Cal presentar-se 30 minuts abans de la prova

*Lloc realització de les proves: Esardi

Tenir 19 anys o cumplir-los durant el 2018 i no posseir cap titulació acadèmica
o ensenyaments equivalents que permetin l’accés directe a aquests cicles.

Es pot consultar al web d’Ensenyament, utilitzant el número de (DNI,NIE o 
passaport) i el codi de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció.


