
RELACIÓ DOCUMENTS A APORTAR PER CURSOS  

 

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES) 

 

- Document identificatiu 

- Document justificatiu del pagament de la taxa (només fer el pagament una 

vegada acceptada la sol·licitud per part de l’Escola Municipal de Persones 

Adultes Auleda) 

 

        Només l’opció que s’ajusti a cada cas: 

 

- Certificat de notes de 3r i 4t ESO, en cas d’haver acabat 4t sense graduar. 

- Certificat de notes de 3r ESO, en cas de no haver fet o finalitzat 4t. 

- Títol d’EGB. 

- Llibre de qualificacions BUP, en cas d’haver fet 1r i/o 2n de BUP. 

Pàgines on es troben les qualificacions finals de 1r i/o 2n. Superats o no. 

- Notes 1r i/o 2n curs de FP. Superats o no. 

- Certificat obtenció d’algun dels àmbits de GES per proves lliures (Àmbit 

de la comunicació, àmbit cientifico-tècnic i àmbit de socials). 

- Certificat on es demostri la participació en un programa esportiu 

d’alt rendiment. 

- En cas d’haver fet els estudis previs en un altre país, documentació de les 

convalidacions si es tenen fetes. En cas de no ser així s’haurà de demanar 

cita prèvia abans de formalitzar la matrícula. 

 

CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ 

 

- Document identificatiu 

- Document justificatiu del pagament de la taxa (només fer el pagament una 

vegada acceptada la sol·licitud per part de l’Escola Municipal de Persones 

Adultes Auleda) 

 

Només l’opció que s’ajusti a cada cas: 

- Certificat de superació d’un PFI amb una nota inferior a 8. 

- Certificat d’haver cursat un PQPI, sense superar els mòduls obligatoris. 

 



 

CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR 
 

 
- Document identificatiu 

- Document justificatiu del pagament de la taxa (només fer el pagament 

una vegada acceptada la sol·licitud per part de l’Escola Municipal de 

Persones Adultes Auleda) 

 

 

CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A +45 

- Tenir 45 anys en l'any natural en el qual es realitzarà la prova i que no tenir 

cap titulació que els habiliti per accedir a la universitat 

- Document justificatiu del pagament de la taxa (només fer el pagament una 

vegada acceptada la sol·licitud per part de l’Escola Municipal de Persones 

Adultes Auleda) 

 

CURSOS D’ANGLÈS  

- Document identificatiu 

- Document justificatiu del pagament de la taxa (només fer el pagament una 

vegada acceptada la sol·licitud per part de l’Escola Municipal de Persones 

Adultes Auleda) 

 

RESTA DE CURSOS (alfabetització, certificat, català, castellà) 
 

- Document identificatiu 

 

 


