La finalitat d'aquestes proves és facilitar l'accés de les persones majors de 18 anys a la titulació acadèmica
bàsica, el graduat en ESO.
Organització de la prova
La prova s’organitza al voltant dels tres àmbits de coneixement: comunicació, cientificotecnològic i
social. Les persones inscrites s’han d’examinar de tres proves específiques, una per a cada un d'aquests
àmbits.
Inscripcions
La inscripció s'ha de fer als CEPA on es faran les proves: CEPA Pitiüses, CEPA Alcúdia, CEPA Camp
Rodó, CEPA Son Canals, CEPA Mancomunitat des Pla, CEPA Ciutadella.
Termini: del 15 al 26 d’abril de 2013, ambdós inclosos.
Requisits
Poden participar en aquestes proves les persones que tenguin devuit anys, com a mínim, o que els
compleixen en l’any natural en què es presentin a les proves. Les persones inscrites han d’acreditar el
compliment d’aquest requisit abans de la realització de la prova, mitjançant un document oficial
d’identificació.
Les persones que s’inscriguin per fer la prova no han d’estar matriculades en ensenyaments que
condueixin a la titulació de graduat en educació secundària obligatòria.

Documentació
a) Sol·licitud d’inscripció.
b) Document oficial d'identificació (DNI, NIE, passaport…).
c) Les persones que tenguin aprovat algun camp de coneixement de 4t curs d’ESPA (LOGSE) o algun
àmbit de coneixement del nivell II d’ESPA (LOE), ho han d’acreditar mitjançant el Llibre d’escolaritat o
una certificació acadèmica oficial.
d) Les persones que puguin ser eximides de fer algun àmbit de les proves, perquè el tenguin superat, ho
han d’acreditar presentant el Llibre d’escolaritat o una certificació acadèmica oficial.
e) Les persones que demanen l’adaptació de les condicions en què s’han de realitzar les proves han de
presentar el certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat reconeguda, expedit per un
organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
f) Les persones que hagin sol·licitat l'exempció del camp de coneixement de Llengua catalana i literatura
de l'àmbit de comunicació, han de presentar una còpia de la sol·licitud d’exempció i fer-ho constar a la
sol·licitud d’inscripció a les proves o, en cas de tenir-la atorgada, còpia de la resolució del director general
d'Ordenació, Innovació i FP d’atorgament de l’exempció.
Data de realització i horari
1. Les proves es realitzaran el 21 de maig de 2013:
- Matí: de 9.30 a 14.00:
a) De 9.30 a 11.30: à. cientificotecnològic.
b) De 12.00 a 14.00: à. social.
- Horabaixa de 17.00 a 19.00. La prova serà la corresponent a la prova escrita de l'àmbit de comunicació.
Els aspirants no podran fer servir diccionaris ni cap altre material de suport. L’idioma estranger
corresponent a aquesta convocatòria és l’anglès.
2. Al llarg de la prova de escrita de l’àmbit de comunicació s’ha de comunicar als aspirants, al tauler
d’anuncis del centre, el dia de publicació de la relació de persones que han superat la part escrita amb el
dia i la hora en què han de fer la part oral corresponent.

