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CONVOCATÒRIA

PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR 2021
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Inscripció on-line

Del 15 fins al 25 de març de 2021 (de 9h a 23.59h)

Pagament de la taxa

fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)
(CAIXABANK “La Caixa”)

Presentació de la documentació a del 15 al 28 d'abril de 2021 (en horari d’atenció al públic)
l’IES
(DNI, currículum, sol·licitud exempcions...)
Llista provisional d'admesos i exclosos

a partir del 14 d'abril de 2021

Presentació de la documentació
complementària a l’IES

Durant els deu dies hàbils següents a la publicació

Llista definitiva d'admesos i exclosos

a partir del 5 de maig de 2021

(en horari d’atenció al públic)

PROVA
Part comuna de la prova

12 de maig de 2021 a les 15.30 h.

Part específica de la prova

13 de maig de 2021 a les 15.30 h.

Qualificacions provisionals

a partir del 25 de maig de 2021

Termini per presentar reclamacions al
centre

del 26 al 28 de maig de 2021 (en horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives i emissió de
certificats

a partir del 2 de juny de 2021

Totes les dates proposades són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia

Informació per aspirants amb necessitats específiques

Documentació: últim dia 29 de març 2021

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que
tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar
la prova.
La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".
Aquestes persones han de fer arribar, entre el 15 i el 29 de març de 2021, a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa (Via Augusta 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:
-

Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de
discapacitat reconeguda.
Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn
que pateix la persona aspirant, si escau.
Dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els
últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

La Direcció General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa determina les mesures o recursos addicionals, els notifica a la
persona interessada i n’informa la comissió avaluadora corresponent.

