Document d’organització de les proves d’accés 2020 extret de les instruccions per
als centres educatius sobre els canvis en la gestió administrativa i en la realització
de les proves d’accés del curs 2019-2020 motivats per la situació de pandèmia del
Departament d’Educació.

Condicions imprescindibles per accedir al centre docent:
- Portar mascareta
- DNI/NIE/Passaport original
Garantir la seguretat de les persones comporta un augment significatiu del temps per
realitzar la identificació. Per tal de reduir el temps d’espera i evitar aglomeracions es
convoca als/les aspirants en diferents franges horàries. Es demana als/les aspirants
màxima puntualitat.
Per tal d’evitar moviments innecessaris i una nova identificació s’elimina el descans entre
les dues proves comunes. Es podrà fer un descans d’uns 15 minuts sense moure’s del
lloc, es recomana portar alguna cosa senzilla per esmorzar i una aigua individual (no
podreu fer ús de la màquina de menjar del centre).
Durant la realització de les proves no serà possible moure’s del lloc sense indicació
prèvia del professorat ni utilitzar el mòbil. En finalitzar no podrem marxar fins que ens
recullin la prova.
Recordem respectar la distància de seguretat (2 m) amb qualsevol altra persona.
Aquells/es que sigueu d’una regió sanitària diferent a les Terres de l’Ebre (exemple:
Castelló) haureu d’enviar un correu al centre esardi@amposta.cat per tal que us enviem
un autorització per venir a realitzar la prova.

Material necessari per realitzar les proves
Cada aspirant ha de dur el seu material, el centre NO en facilitarà.

Part comuna
Bolígraf, llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer punta i calculadora (matemàtiques).
Part específica
•
•
•
•
•
•
•

Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per a realitzar els dibuixos
preparatoris i esbossos.
Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per a realitzar la proposta definitiva.
Un full DIN A3 de cartolina.
Llapis grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires.
Per aplicar color, a escollir entre llapis color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la.
Per a tallar, estisores, bisturí o cúter.
Per a enganxar, cinta doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

Calendari i organització de les proves d’accés
GRAU MITJÀ

Part específica: 26 de juny
El temps de realització és de 2 hores en un únic bloc temporal. Abans de començar-la es
destinen un total de 30 minuts a llegir la prova i comentar aspectes que puguin ajudar
als/les aspirants.
Total alumnes: 12
Convocatòria 8.30 h: d’ARA a GOM
Convocatòria 8.45 h: de LLE a VIC

Inici 8.45h
Inici 9.00h

GRAU SUPERIOR

Part comuna: 29 de juny
El temps de realització d’aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en dos blocs
temporals de 2 hores cadascun, amb un descans d’uns 15 minuts.
Primer bloc: llengua catalana i castellana
Segon bloc: llengua estrangera i matemàtiques o història
Total alumnes 10
Convocatòria 8.30 h: d’ASP a ELA
Convocatòria 8.45 h: d’EST a VER

Inici 8.45h
Inici 9.00h

Part específica: 30 de juny
El temps de realització és de 3 hores en un únic bloc temporal. Es destinen 30 minuts a
llegir-la en veu alta i comentar aspectes que ajudin a situar als/les aspirants.
Total alumnes 12
Convocatòria 8.30 h: d’ASP a ELA
Convocatòria 8.45 h: d’EST a VER

Inici 8.45h
Inici 9.00h

