
Procediment d’inscripció: Proves d’accés a grau superior 

1. Requisits de les persones aspirants 

Per inscriure's a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior cal tenir complerts 19 

anys o bé complir-los durant l'any 2021 i no posseir cap titulació o ensenyament equivalent que 

permeti l'accés directe a aquests cicles formatius. 

2. La inscripció a les proves d'accés és a partir de les 9 h del 15 de març de 2021 i 

fins al 25 de març de 2021 a les 23.59 h. 

La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a la 

pàgina web del Departament d'Educació (apartat de Proves d'accés). 

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard de la inscripció 

en les proves, que pot obtenir en el moment de la inscripció i que també rep a l'adreça de correu 

electrònic que fa constar en el formulari. 

A l'efecte d'admissió a aquesta convocatòria, es tindran en compte les dades que les persones 

participants facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les mateixes. 

3. Documentació 

El termini de presentació de la documentació per a les proves, dins l'horari d'atenció al públic del 

centre triat per a realitzar la prova, és: 

des del 15 fins al 28 d'abril de 2021 

Les persones inscrites han de presentar, només si escau, la documentació següent: 

a) currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa, d'acord amb allò 

establert a l'annex 5; 

b) resolució que atorga l'exempció parcial de la prova d'accés; 

c) sol·licitud d'exempció parcial o total, en cas que no s'hagi presentat anteriorment i que el lloc de 

presentació sigui el centre seu de la comissió avaluadora, d'acord amb que es preveu a l'apartat 

10.3 d'aquest annex; 

d) certificat de superació parcial o total de la prova d'accés de convocatòries anteriors. 

En tots els casos cal adjuntar una relació de la documentació que es presenta a la comissió 

avaluadora, d'acord amb el model disponible a la pàgina web del Departament d'Educació. 

           4.La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació del motiu d'exclusió 

i les possibles exempcions atorgades, es pot consultar a partir dels dies: 

Cicles formatius de grau superior: 14 d'abril de 2021 

           5. Persones aspirants amb necessitats específiques 

5.1 Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o 

sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, 



poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova mitjançant el 

formulari d'inscripció en les proves, marcant la casella de suport corresponent. 

5.2 Aquestes persones han de fer arribar a la Direcció General d'Atenció a la Família i 

Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), entre el 15 i el 29 de març 

de 2021, la documentació justificativa de les causes que motiven la petició: 

a) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

que informi del grau de discapacitat reconeguda, o certificat mèdic oficial. 

b) Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la 

discapacitat o trastorn que pateix l'aspirant , si escau. 

c) Documentació justificativa de les modificacions i/o adaptacions curriculars autoritzades pel 

Departament d'Educació durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau. 

5.3 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina les mesures o els 

recursos addicionals, els notifica a la persona interessada i n'informa la comissió avaluadora 

corresponent. 

6.  Calendari de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior 

 

Els aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici en cada una de les 

proves. 

 

a) Part comuna: comença a les 16.00 hores del dia 12 de maig de 2021 

 

El temps de realització d'aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, 

de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts: 

 

Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana; i 

Segon bloc: llengua estrangera i matemàtiques. 

 

A l'inici de cada bloc, l'aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al 

final del bloc corresponent. 

 

B) Part específica: comença a les 16.00 hores del dia 13 de maig de 2021 

 

El temps de realització de la part específica és de 3 hores i es desenvolupa en un únic bloc 

temporal. 

12.3 La prova es realitza als centres que determinin els/les directors/res dels serveis 

territorials del Departament d'Educació i el/la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona en 

els respectius àmbits territorials. 

La relació de centres es publica a la pàgina web del Departament d'Educació, no més tard del 

12 de març de 2021. 

 

6.1  Documentació i material que s'ha de portar en el moment de fer la prova: 



 

a) Original del document d'identificació personal en vigor (DNI, NIE o passaport) amb què 

l'aspirant s'ha inscrit, per permetre a la comissió avaluadora comprovar-ne la identitat; 

b) si escau, per als aspirants que es presentin a la prova d'accés de grau superior, 

certificació de superació de la formació per a la prova d'accés; 

c) si escau, notificació dels recursos addicionals per a persones aspirants amb necessitats 

especifiques derivades de discapacitats; 

d) si escau, material específic autoritzat per a la realització de la prova d'accés que s'haurà 

fet públic al tauler d'anuncis dels centres i a la pàgina web del Departament d'Educació a 

partir del 12 de març de 2021 

 

 


