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CURS DE PREPARACIÓ  

Proves d’Accés Grau Superior  19/20 
 

CALENDARI  

 Període de Preinscripció:  

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 18 al 25 de juny Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció 

per persona i s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc, junt amb la documentació acreditativa. 
BAREMACIÓ PROVISIONAL: 1 de juliol de 2018 

RECLAMACIONS: del 1 al 5 de juliol de 2018 

LLISTA DEFINITIVA: 8 de juliol. 

ADMESOS i LLISTA D’ESPERA: 10 de juliol 

 MATRICULACIÓ:  del 2 al 9 de setembre  

LLISTA d’ESPERA a partir del 12 de setembre 

 

DOCUMENTACIÓ (documents originals) 

 SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) 

 DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.  

Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar: 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

 DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) , si la persona sol·licitant és 

estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport.  

 

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, també cal presentar: 

 Persones amb contracte laboral: document que acrediti la seva afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació 

d'estar afiliats, el certificat del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals). 

 Persones en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent. 

 Esportistes d'alt rendiment que comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de 

l'Esport. 

 Persones que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI): certificat en què consti que l'han cursat. 

 Persones que participen al programa "Joves per l'ocupació": document acreditatiu expedit per l'entitat on han 

desenvolupat el programa. 

 

CRITERIS DE PRIORITAT 

1r. Qui visqui o treballi en el mateix municipi on està situat el centre o l'aula. 

2n. Qui visqui o treballi en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació 

d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten. 

3r. Qui hagi cursat i superat un programa de formació i inserció. 

4º. Qui participi en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació". 

 


