
Procediment d’inscripció per a la convocatòria
ordinària de la prova general per aspirants sense
requisits acadèmics

1.- INSCRIPCIÓ

Inscripcions a la prova general per aquells aspirants que no compleixin els requisits acadèmics,
del 18 d’abril al 2 de maig online al següent enllaç.

Seguiu les instruccions que trobareu a les següents imatges:

https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=47&id=791&ingressType=inscription&schoolYearId=357






2.- PAGAMENT

La taxa d'inscripció per fer la prova general (inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha
superat la prova) és de 34,87 euros. Aquells aspirants que hagin superat la prova general han de
fer la inscripció a la prova específica en el termini establert.

Podeu consultar aquestes Instruccions de pagament ATIB prova general per fer el pagament a la
prova general. Veureu que són les instruccions de pagament de la prova general per Cicles
Formatius atès que es tracta de la mateixa prova.

3.- DOCUMENTACIÓ

Tots els documents sol·licitats s’han d’enviar escanejats en format pdf a la següent adreça
electrònica: matriculacio@escoladisseny.com. A l’assumpte del missatge heu de posar prova
general  llinatges i nom de l’aspirant, exemple: “prova general Martínez López, María”
Tota la documentació a aportar s’ha d’enviar en un únic email (es rebutjarà tot missatge que no
contingui tota la documentació requerida)

● Document oficial d’identificació.
● En cas que es vulgui sol·licitar la exempció d’alguna part de la prova, instància general junt

amb la documentació justificativa..
● En cas de tenir necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge, la

següent Sol·licitud d’adaptació de la prova d’accés als Estudis Superiors de Disseny junt
amb la documentació justificativa.

● En cas de no estar exempt del pagament de la taxa, justificant del pagament de la taxa
(model 046).

● En cas de ser beneficiari d’alguna exempció o bonificació (consulteu l’apartat cinquè punts 4
i 5 de l’annex 2 de la Resolució BOIB Núm. 39, de 19-03-2022), justificant de l´exempció o
bonificació del pagament de la taxa.

https://docs.google.com/document/d/1Y-Y7l0YYH0TpzIzyCabSaDjQENWTw_-_QxGOHGjW_Zk/edit
mailto:matriculacio@escoladisseny.com
https://drive.google.com/file/d/1Ddgg0MuG-xtUyJoGFSJrogaNSOgIxI_h/view
https://docs.google.com/document/d/1fJuz_B5NSGVPxH2IWNgoMDHT-xD9P4a2pqzArbXa2qo/edit
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11541/658838/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-formacio-prof

