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Departament d’Educació  
Institut Guillem Catà  
 

Benvolgut/da, 

a través d’aquest correo et convoquem a l’examen de les proves d’accés que serà el proper dijous 25 de juny i que 
tindrà lloc a l’Institut Guillem Catà de Manresa, l’adreça és c. Rosa Sensat, 6-8. 

Per tal de respectar les mesures de seguretat derivades del COVID-19,  s’entrarà de manera esglaonada en dues 
franges horàries diferenciades: la primera a les 8:25h i la segona a les 8:40h. Tanmateix, hi haurà dues portes 
d’accés la porta nº 1 i porta nº2.  

Volem remarcar que durant les 4h que duraran les proves, no es permet menjar ni es farà cap descans entre prova i 
prova, per un tema de seguretat.  

El telèfon mòbil ha de romandre guardat en tot moment. 

Cal llegir  les instruccions  atentament pel dia de la prova que trobareu a continuació :  Descarregar PDF 

Hauràs de presentar-te a l’hora indicada al centre. És important que no arribis abans d’hora per tal d’evitar 
aglomeracions  i entrar per la porta assignada en funció del teu cognom: 

 

Cognoms d’ ABAD a CUADRADO 

Hora presentació al centre: 8:25h  

Porta d’entrada: Porta 2 (PRINCIPAL) 

Aula: 0.0 

 

https://www.guillemcata.cat/wp-content/uploads/2020/05/mesures-proteccio%CC%81-Proves-ACCE%CC%81S-per-penjar-a-la-web.-versi%C3%B3-final.pdf


Cognoms de CURMEI a ILII 

Hora presentació al centre: 8:25h  

Porta d’entrada: Porta 1 (Fusteria) 

Aula: CAN 1 

 

 

Cognoms de JALLOS a MONTES 

Hora de la prova: 8:25h  

Porta d’entrada: Porta 1 (Fusteria) 

Aula: SA3 

 

 

Cognoms de MORARI a PONA 

Hora de la prova: 8:25 h. 

Porta d’entrada: Porta 1 (Fusteria) 

Aula: SA2 
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Cognoms de PRIETO a SAN NICOLÁS 

Hora de la prova: 8:40 h.  

Porta d’entrada: Porta 1 (Fusteria) 

Aula: SA1 

 

Cognoms de SANABRIA a ZOUID 

Hora de la prova: 8:40h  

Porta d’entrada: Porta 2 (Principal) 

Aula: Comerç 

 

ALUMNAT QUE  FARÀ FRANCÈS 

Hora de la prova: 8:40h  

Porta d’entrada: Porta 2 (Principal) 

Aula: IP3 (Perruqueria) 

 

 

 


