
Document d'organització proves accés 2020 EAD Sant Cugat extret de les instruccions per als 
centres educatus sobre els canvis en la gestó administratva i en la realització de les proves 
d'accés del curs 2019-2020 motvats per la situació de pandèmia del Departament d'Educació.

Condicions imprescindibles per entrar al centre docent: portar mascareta,
el DNI i declaració responsable de l'estat de salut impresa i signada. 

La declaració responsable és diferent per a l'alumnat major i menor d'edat.

La logístca per garantr la seguretat de les proves comporta un augment signifcatu del temps necessari 
per a la identfcació de les persones. 

Per reduir el temps d'espera i evitar aglomeracions, es convoca als/les aspirants/es de forma esglaonada 
mitjançant diverses franges horàries (veieu les corresponents convocatòries en funció del cognom).

Es demana als/les aspirants/es la màxima puntualitat a la seva franja.

Per evitar els moviments innecessaris i una nova identfcació s'elimina el descans entre les dues proves 
comunes. Es podrà fer un break de 10-15 minuts sense moure's del lloc de treball, es  recomana menjar 
alguna cosa (fruits secs, fruita pelada, barreta energètca,...) i portar una ampolleta personal d'aigua.

Es recomana realitzar un esmorzar sufcient a casa i preparar-se per restar totes les hores a l'aula.

Durant la realització de les proves no serà possible moure's del lloc de treball sense indicació prèvia del 
professor ni utlitzar el mòbil.

Un cop fnalitzades les proves els/les aspirants/es hauran d'esperar al seu lloc de treball fns que el 
professor li reculli la prova i l'indiqui la sortda. 

En el trànsit pels espais comuns s'hauran de seguir les senyalitzacions establertes i respectar els 2 metres 
de distància amb qualsevol altre persona.

Material:

Per a les proves específques el centre posa a disposició dels/les aspirants/es una taules de tall i/o un 
recipient d'aigua (tècniques a l'aigua), que prèviament s'hauran desinfectat.

Caldrà parar especial cura en el material necessari per a la realització de les proves, no serà possible 
compartr-lo. Recordem el llistat publicat pel Departament d'Educació:

Part comuna: 
- Bolígraf, llapis, goma d'esborrar, maquineta de fer punta i calculadora (matemàtques).

Part específca:
- Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d'ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos
- Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta defnitva

- Un full DIN A3 de cartolina

- Llapis de graft, goma d'esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d'escaires

- Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la

- Per tallar, tsores, bisturí o cúter

- Per enganxar, cinta de doble cara, goma d'enganxar o cola blanca



CALENDARI I ORGANITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS 

GRAU MITJÀ
PART COMUNA: 25 DE JUNY 
El temps de realització és de 4 hores, que es distribueixen en 2 blocs temporals de 2 hores 
cadascun, amb un descans de 10-15m minuts. 

• Primer bloc: part comunicatva i social
• Segon bloc: part cientfco-tecnològica i part matemàtca

Alumnes: 4 

Convocatòria 8:30 h 
4 alumnes
C. SUBIRATS

Aula 3 Inici 8:45 h - Final: 13:00 h

 
PART ESPECÍFICA: 26 DE JUNY
Part específca: el temps de realització és de 2 hores en un únic bloc temporal. Es destnen 30 
minuts a llegir-la en veu alta i comentar aspectes que puguin ajudar a situar als/les aspirants/es.

Alumnes: 43 

Convocatòria 8:30 h 
2 alumnes

Aula 22 Inici 8:45 h - Final: 12:15h

Convocatòria 8:45 h: 
del cognom AGU al FON

14 alumnes
Aula 34 Inici 9:15 h - Final: 11:45h

Convocatòria 9:15 h: 
del cognom FOR al MAT

15 alumnes
Aula 24

Aula 22
Inici 9:45 h - Final: 12:15h

Convocatòria 9:45 h: 
del cognom MAT al SEV

12 alumnes Aula 32 Inici 10:15 h - Final: 12:45 h

GRAU SUPERIOR
PART COMUNA: 29 DE JUNY
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 10-15 minuts. 

• Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana; i

• Segon bloc: llengua estrangera i matemàtques o història.

Alumnes: 38

Convocatòria 8:30 h 7 alumnes Aula 22 Inici 9:00 h - Final: 14:15 h

Convocatòria 8:45 h: 
del cognom ALO al FER (M.)

12 alumnes
Aula 34 Inici 9:15h - Final: 13:30h

Convocatòria 9:15 h: 
del cognom FER (O.) al MEN

10 alumnes Aula 32 Inici 9:45h - Final: 14:00h

Convocatòria 9:45 h: 
del cognom MOR a VIC

9 alumnes Aula 24 Inici 10:15h - Final: 14:30h



PART ESPECÍFICA: 30 DE JUNY
El temps de realització és de 3 hores en un únic bloc temporal. Es destnen 30 minuts a llegir-la en 
veu alta i comentar aspectes que puguin ajudar a situar als/les aspirants/es.

Alumnes: 46 

Convocatòria 8:30 h 8 alumnes aula 22 Inici 9:00 h - Final: 13:30 h

Convocatòria 8:45 h: 
del cognom ALO al FER (M.)

15 alumnes aula 34 Inici 9:15 h - Final: 12:45 h

Convocatòria 9:15 h: 
del cognom FER (O.) al OSO

13 alumnes aula 32 Inici 9:45 h - Final: 13:15 h

Convocatòria 9:45 h: 
del cognom PEÑ al VIQ

10 alumne aula 24 Inici 10:15 h - Final: 13:45 h

QUALIFICACIONS:

Llistat provisional de qualifcacions: 8 de juliol de 2020

L'aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualifcacions obtngudes així com a 
presentar reclamació contra la qualifcació provisional dins del termini.

L'aclariment consisteix en una refexió raonada sobre la prova que ha realitzat l'alumne/a.

La reclamació consisteix en una revisió de la qualifcació de les diferents preguntes de la prova. 

L'aclariment i la reclamació s'ha d'adreçar a Artur Margalef, president de la comissió avaluadora, 
mitjançant correu electrònic al centre info@escoladart.com, en el termini dels 3 dies hàbils 
següents a comptar a partr de l'endemà de la publicació ( 9, 10 i 13 de juliol i fns a les 13h de 
l'últm dia).

La comissió avaluadora resol les reclamacions amb la publicació de les qualifcacions defnitves. La
comissió es reserva el dret de comunicar-se amb l'alumnat per via telefònica o vídeotrucada.

Llistat defnitu de qualifcacions: 14 de juliol de 2020

Comissió Proves d'accés EAD Sant Cugat


