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CALENDARI PROVES D’ACCÉS ANY 2019 GRAU SUPERIOR 
 
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (part comuna i part específica) 
 

Del 15 al 25 de març  INSCRIPCIÓ A LES PROVES via telemàtica 

26 de març  Últim dia per pagar la taxa, abans de les 22 hores 

5 d’abril  Publicació llista provisional persones admeses i excloses per realitzar 
la prova a la web gencat.cat 

Del 8 al 29 d’abril  Presentar documentació al centre en horari de secretaria 

30 d’abril  Publicació llista definitiva admesos i exclosos per realitzar la prova a 

la web gencat.cat 

15 de maig  PROVA COMUNA GRAU SUPERIOR  - 15,30 h presentar-se al 
centre per verificar identitat, prova comença a les 16,00 h + 
material proves 

16 de maig  PROVA ESPECÍFICA GRAU SUPERIOR – 15,30 h presentar-se al 
centre per verificar identitat, prova comença a les 16,00 h + 
material proves 

28 de maig  Qualificacions provisionals, reclamacions 29 al 31 de maig en horari 

de secretaria 

4 de juny  Qualificacions definitives 

 
CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES 

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de 

força major que cal acreditar documentalment. Inscripció: no més tard de les 12 h del 20 de maig 

de 2019. Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 21 de maig de 2019. Prova: 22 de maig de 
2019 a les 9.30 h (part comuna) i a les 16 h (part específica) 

 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (part específica) 
 

Del 27 al 31 de maig  INSCRIPCIÓ A LA PROVA  

4 de juny  Publicació llista provisional persones admeses i excloses per realitzar 
la prova a la web gencat.cat 

20 de juny  Publicació llista definitiva admesos i exclosos per realitzar la prova a 
la web gencat.cat 

26 de juny  PROVA ESPECÍFICA GRAU SUPERIOR – 9,00 h presentar-se al 
centre, prova comença a les 9,30 h  + material proves 

1 de juliol  Qualificacions provisionals, reclamacions del 2 al 4 de juliol 

5 de juliol  Qualificacions definitives 

 
CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (part específica)  només pels centres que tingin vacants 


