Proves d’accés 2019-20
Per Sheila Martínez
El termini per a les inscripcions de Grau Mitjà i Grau Superior ja s'ha acabat. S'acabà
el passat dia 29 de maig. Una vegada que vas anar a lliurar la inscripció el pròxim
que hauràs de fer serà portar el requisit acadèmic al mateix centre on vas portar la
inscripció.

I si m'ha caigut alguna?
Primer has d'anar a les recuperacions i fer l'examen de l'assignatura/s que t'ha/han
caigut, una vegada et donen les notes tens fins al dia 5 de juliol per a lliurar el requisit
acadèmic.

Tens algun avantatge si ho aproves tot?
Si, si ho aproves tot en les ordinàries i presentes el teu requisit acadèmic abans del 28
de juny tens preferència. És a dir que si tens una mitjana de 5’8 en les ordinàries i ho
portes abans del 28 però després algú porta una mitjana de 6 en les extraordinàries la
teua tens preferència respecte a l'un altre ja que ho vas aprovar tot a la primera.

Quan se si m'han agafat?
El dia 9 de juliol ixen les llistes provisionals, que les pots consultar anant al centre
que vas posar en primer lloc o mirant en la web d'este. Si quan mires ixes en les
llistes provisionals ja et pots despreocupar per que t'han agafat, però si no ixes tens un
termini de reclamacions del dia 9 fins al 11 de juliol. Les llistes definitives ixen el 16
de juliol, en aquest cas si no ixes en la llista del primer centre que vas posar has
d'anar mirant centre per centre haver-hi en qual t'han agafat.

Quan em matricule?
Si quan mires les llistes definitives t'han agafat l'endemà 17 de juliol ja pots anar a
per la matricula que tens de termini per a pagar-la i lliurar-la fins al 30 de juliol.

