
Dates 
i períodes 
d’inscripció
Curs 22_23

BATXILLERAT
1. Preinscripció: del 20 al 26 d’abril de 2022
2. Matrícula: del 23 al 29 de juny de 2022 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)
1. Proves d’accés a CFGM. Consulteu horaris al web

Prova ordinària
(part comuna i part específica)

Prova extraordinària
(part específica)

Prova de setembre
(part específica) 

Inscripció a la prova (online) del 14 al 24 de març del 25 al 31 de maig de l’1 al 7 de setembre

Realització de la prova 5 de maig (part comuna)
6 de maig (part específica)

23 de juny 30 de setembre

Els aspirants que no tinguin els requisits d’accés hauran de fer la part comuna de la prova.

2. Preinscripció: del 17 al 23 de maig de 2022
3. Matrícula: de l’11 al 15 de juliol de 2022

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)
1. Proves d’accés a CFGS

Prova ordinària
(part comuna i part específica)

Prova extraordinària
(part específica)

Prova de setembre
(part específica) 

Inscripció a la prova (online) del 14 al 24 de març del 25 al 31 de maig de l’1 al 7 de setembre

Realització de la prova 10 de maig (part comuna)
12 de maig (part específica)

27 de juny 30 de setembre

Els aspirants que no tinguin els requisits d’accés hauran de fer la part comuna de la prova.
2. Preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2022
3. Matrícula: del 18 al 22 de juliol de 2022

GRAUS EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS EN DISSENY. ESDAPC
1. Inscripció a la prova de maduresa relacionada amb els objectius del batxillerat.

Només per als aspirants que no tinguin el requisit d’accés (batxillerat o prova d’accés a la
Universitat per a majors de 25 anys). Del 28 de març a l’1 d’abril.

2. Inscripció a la prova específica d’accés i preinscripció als estudis. L’ha de fer tothom.
Del 2 de maig a l’1 de juny.

3. Matrícula.
De l’1 al 6 de juliol.

Més informació sobre l’accés: www.eartvic.net - www.esdap.cat 
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