
 

 

Informació sobre les proves d’accés  

a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny 

Curs 2020/21  

Inscripció 

Dates d'inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020. Consulteu les dates actualitzades a: 

• Cicles formatius de Grau Mitjà 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-
apd/calendari/   

 

• Cicles Formatius de Grau Superior 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-
apd/calendari/  

Per a la inscripció a les proves caldrà utilitzar el formulari telemàtic corresponent disponible al 
web del Departament d’Educació (hi ha un enllaç a la part de l’esquerra de la web): 

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

• En el cas d’haver de presentar documentació, s’enviarà, escanejada o fotografiada, 
mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre escollit per a realitzar la 
prova: 

eartvic@xtec.cat (cal indicar, a l’assumpte: cognom_nom_estudis_curs) 

• De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la 
presentació telemàtica, es podrà presentar demanant cita prèvia: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPU
S_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08035003 

Telèfon de les oficines de l'escola: 938854851 

Publicació de llistats d’admesos i exclosos 

• La consulta dels resultats s’efectua telemàticament des de la pàgina web del 
Departament 

Realització de les proves 

• Prova de Grau Mitjà: 25 de juny part comuna / 26 de juny part específica 

• Prova específica Arts Plàstiques i Disseny Grau Superior: part comuna 29 de juny de 
2020; part específica 30 de juny de 2020 

• Prova d’incidències Grau Mitjà: 2 de juliol de 2020 

• Prova d’incidències Grau Superior: 6 de juliol de 2020 
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Publicació del llistat de qualificacions 

• La consulta dels resultats s’efectua telemàticament des de la pàgina web del 
Departament 

• Llistat provisional de qualificacions: 8 de juliol de 2020 

• Llistat definitiu de qualificacions 14 de juliol de 2020 
 

Presentació de reclamacions 

Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions 
d’exàmens, es presentaran per correu a la bústia electrònica oficial del centre i es farà una 
revisió preferentment telefònica. Correu de l'Escola: eartvic@xtec.cat 

 

Certificats de superació 

Els certificats de superació de les proves s’enviaran per correu ordinari. Els aspirants que 
vulguin participar en la preinscripció no caldrà que la presentin, atès que es creuaran les dades 
necessàries entre les proves i la preinscripció. 
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