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1. CONVOCATÒRIA DE PLACES 
 

Per cursar els estudis de Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) als centres 
dependents d’universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic-UCC, s’ofereixen un total 
de: 

 

 150 places per al centre d’INEFC Barcelona (UB), grau en CAFE. 

 95 places per al centre d’INEFC Lleida (UdL),  grau en CAFE. 

 25 places per al centre d’INEFC Lleida (UdL), doble grau en Educació Primària – CAFE. 

 25 places per al centre d’INEFC Lleida (UdL), doble grau en CAFE – Fisioteràpia. 

 50 places per al centre d’EUSES Terres de l’Ebre (URV), grau en CAFE. 

 10 places per al centre d’EUSES Terres de l’Ebre (URV), doble grau en CAFE - Fisioteràpia 

 60 places per al centre TecnoCampus de Mataró (UPF), grau en CAFE. 

 40 places per al centre TecnoCampus de Mataró (UPF), doble grau en CAFE – Fisioteràpia. 

 100 places per al centre de Vic (UVic - UCC), grau en CAFE. 

 
L’alumnat que vulgui accedir a l’estudi de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de les 
universitats públiques catalanes i la UVic-UCC, a més dels requisits acadèmics exigits per la 
legislació vigent, ha de superar una prova d’aptitud personal. 
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2. PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP) 
 

Per accedir al grau en CAFE, els centres dependents de les universitats públiques catalanes 
(INEFC-UB, INEFC-UdL, EUSES Terres de l’Ebre-URV, TecnoCampus de Mataró-UPF), i de la 
Universitat de Vic-UCC, que ofereixen aquest ensenyament, faran una prova d’aptitud personal 
(PAP) única. L’aspirant que sigui apte de la prova, podrà sol·licitar l’accés a qualsevol dels 
centres que imparteix el grau en CAFE. 

 
2.1  NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

 
 Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica en els 

procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. 
 Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell o d’elit d’alt 

rendiment 
 LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2017. 
 
 

2.2  OBJECTIUS DE LA PAP 
 

L’objectiu de la prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als estudis de CAFE dels centres 
dependents de les universitats públiques catalanes (INEFC-UB, INEFC-UdL, EUSES Terres de 
l’Ebre-URV, TecnoCampus de Mataró-UPF) i de la UVic-UCC), és que la persona aspirant 
demostri que posseeix les capacitats, la forma física i les habilitats suficients per cursar amb 
aprofitament el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Així, es pretén que l’aspirant 
acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del grau i les seves capacitats en relació 
amb l’exercici de la professió de l’esport. 

 
 

2.3  REALITZACIÓ DE LA PAP 
 

Convocatòria 

 
La prova d’aptitud personal es farà durant el mes de juny de 2018. En cas que algun centre  no 
ompli la totalitat de places disponibles en la convocatòria de juny, es convocaran proves el mes 
de setembre de 2018. Únicament es realitzaran proves a la convocatòria de setembre en els 
centres on restin places vacants. 
 
Lloc i dates 

La prova d’aptitud personal, en la seva convocatòria de juny d’enguany, tindrà lloc per a tots els 
centres entre el 18 i el 25 de juny de 2018. Cada aspirant realitzarà totes les proves que integren 
la PAP, en una sola jornada. Les dates de realització de la PAP, a cadascun dels centres, son: 

- 18 de juny de 2018 UVic-UCC 

- 19 i 20 de juny de 2018 INEFC Barcelona (UB)  

- 19 de juny de 2018 INEFC Lleida (UdL) 

- 21 de juny de 2018 TecnoCampus Mataró (UPF) 

- 25 de juny de 2018 EUSES Terres de l’Ebre (URV). 

 

En cas que restin places vacants en algun centre per a la convocatòria de preinscripció de 
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setembre, la prova d’aptitud personal es farà només en els centres amb places vacants, el dia 21 
de setembre de 2018. 
 

Nombre màxim d’aspirants per fer la PAP a cada centre 

En el moment de realitzar la inscripció a la PAP, mitjançant el procediment establert per la Oficina 
d’Accés a la Universitat, l’aspirant haurà d’indicar el centre on vol realitzar la PAP. L’oferta 
màxima de places de cada centre per realitzar la PAP és el següent: 

Centre Places (per realitzar la PAP) 

- INEFC Barcelona (UB): 600 places 

- INEFC Lleida (UdL): 350 places 

- EUSES Terres de l’Ebre (URV): 120 places 

- TecnoCampus Mataró (UPF): 200 places 

- UVic-UCC: 200 places 

Un cop completat el nombre màxim de places d’un centre, els aspirants hauran d’optar per un 
altre centre, amb places disponibles, en el moment de fer la inscripció a la PAP. 

 
Relació de persones admeses a la PAP 

El calendari, l'horari i la llista definitiva d'admesos/es per fer la prova, així com la composició dels 
grups, i el lloc on cadascú realitzarà la prova, es farà públic als taulers d'anuncis dels centres, i a 
les webs institucionals, a partir del dia 14 de juny de 2018. 

 
Causes d’exclusió de la PAP 

Seran causes d’exclusió dels aspirants algunes situacions molt concretes, com ara la no 
acreditació de la identitat de l’aspirant amb document oficial, la no presentació de la documentació 
en la forma i els terminis exigits, el fet de ser irrespectuós envers el professorat o personal al 
càrrec de les proves, el comportament incorrecte, i el consum de substàncies dopants, (o la 
negació a passar el control antidopatge, si així es requereix) o l’ús de material no permès. A 
efectes de consideració de substància dopant, el Tribunal Avaluador tindrà en compte la Resolució 
de 8 de febrer de 2010, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, que corregeix errors en 
la de 18 de desembre de 2009, per la qual s’aprova la llista de substàncies i mètodes prohibits en 
l’esport. 
 

 

 
Nota. Les dates exposades en aquesta convocatòria poden ser objecte de modificació per raons 
no previsibles en el moment de la publicació d'aquesta normativa. 

 
Qualsevol canvi que es produeixi es comunicarà, amb antelació suficient, als taulers d'anuncis 
dels centres de CAFE i a les webs institucionals. 
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2.4  COMISSIÓ AVALUADORA DE LA PAP 
 

Els tribunals qualificadors de la PAP seran integrats per personal docent universitari i/o 
investigador, entre d’altres. La comissió organitzadora de la prova designarà i constituirà els 
tribunals qualificadors, tot garantint que els exercicis puguin ser avaluats per vocals especialistes 
de les diverses matèries incloses en les proves. 

 
En aquest sentit, i en condició de Comissió Avaluadora, els responsables de la prova d’aptitud 
personal constitueixen el Tribunal de la prova d'aptitud personal. El Tribunal estarà format pels 
membres següents: 

 

 

 

 
 
 
El Tribunal de la prova d’aptitud personal, com a màxim responsable, avaluarà les proves i 
resoldrà totes les reclamacions i totes les incidències que es produeixin. Igualment, resoldrà 
sobre totes aquelles situacions no contemplades en el protocol de les proves que figuren a 
l’apartat “Descripció de les proves” d’aquesta convocatòria. També podrà designar assessors/es 
de proves per al desenvolupament de la tasca que té assignada. 

 
Sempre que el Tribunal de la prova d’aptitud personal ho consideri oportú, podrà demanar als/les 
aspirants de passar per un control antidopatge. Els/les aspirants que es neguin a sotmetre's al 
control antidopatge quedaran automàticament exclosos/es de la prova. 

 
El/la president/a del Tribunal garantirà l’anonimat dels aspirants i la protecció de les seves dades 
personals durant el procés de correcció dels exercicis. Finalitzades les actuacions, el tribunal 
redactarà un informe que inclourà els resultats dels aspirants i totes les incidències. 

  

                                                
1
 Per a cada centre on es desenvolupin les proves. 

Tribunal prova d’aptitud personal 20181 

President/a Director/a o degà/degana del centre CAFE 

Secretari/ària Subdirector/a, coordinador/a o cap d’estudis centre CAFE 

 
Vocals 

 
Dos (2) subdirectors/es, Coordinadors/es o 
professors/ores del centre CAFE 

Vocals 
Suplents 

 
Dues (2) persones més del centre CAFE 
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2.5  EFECTES DE LA SUPERACIÓ DE LA PAP 
 

Publicació dels resultats 

 
El mateix dia de realització de les proves físiques, cada centre farà pública la qualificació 
corresponent en relació amb el resultat obtingut d’apte o no apte, per a cadascuna de les proves 
físiques que formen la PAP. Els aspirants que considerin que s'ha produït algun error en la seva 
qualificació podran sol·licitar al Tribunal de la prova d’aptitud personal, en el mateix dia de la 
publicació, la seva revisió mitjançant una instància normalitzada. 
 
Els resultats de la prova d’aptitud personal es faran públics a través de resolució. Aquesta 
resolució, que tindrà en compte les sol·licituds de revisió pertinents, farà pública la relació d'aptes 
a partir l’endemà de la finalització de les proves, i podrà ser consultada en el tauler d'anuncis dels 
centres, i als webs institucionals. 
 

Si el/la candidat/a és apte/a en la prova d’aptitud personal, podrà sol·licitar l’admissió als 
següents centres on s’imparteix el grau en CAFE, dependents de les universitats públiques 
catalanes: (INEFC-UB, INEFC-UdL, EUSES Terres de l’Ebre-URV, TecnoCampus de Mataró-
UPF), i de la Universitat de Vic-UCC. La superació de la PAP en un centre serveix per sol·licitar 
l’admissió a qualsevol dels altres centres. 
 
El resultat d’apte/a de la present convocatòria, únicament tindrà validesa per a l’any 2018. 
 
 
Admissió per a cursar estudis de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

 
L'Oficina d’Accés a la Universitat és l'encarregada d'assignar les places entre els i les  aspirants 
que hagin sol·licitat cursar estudis de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i que hagin assolit 
la condició d’apte/a a la prova d’aptitud personal. Aquesta assignació es realitzarà en base als 
criteris establerts a la normativa vigent sobre els procediments d’accés i admissió als estudis 
universitaris. 
 
 
Matriculació en estudis de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

 
La matriculació de l'alumnat restarà condicionada a la confirmació de plaça per part de la 
universitat i a la constatació i comprovació de la documentació presentada i de les condicions 
exigides. 
 
 

2.6  RECURSOS 
 

Contra la resolució del Tribunal de la prova d’aptitud personal en què es fa pública la relació 
d'aspirants declarats aptes, no aptes i no presentats es pot interposar recurs d'alçada davant el 
director/a, degà/degana o del centre, en el termini d'un mes a comptar del dia següent a la 
publicació, sense perjudici d'utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
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3. ASPIRANTS AMB LA CONDICIÓ D’ESPORTISTES D’ALT NIVELL I 
D’ALT RENDIMENT 

 

 
Acreditació de la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment 

 
Els esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment han d’acreditar la seva condició davant l’Oficina 
d’Accés a la Universitat, abans del tancament del termini de preinscripció universitària. 
 
Reserva de places 

 
La reserva de places per esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment es regirà pel que disposa l’article 
9.1 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol: reserva d’un percentatge mínim del 3%. En el cas 
d’estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport s’augmenta aquest percentatge al 5%. 
 
Accés d’esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment  

 
D’acord amb l’article 21.3 del Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu: 
“Els i les esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment catalans/es poden accedir, en les mateixes 
condicions que els i les esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment determinats pel Consell Superior 
d’Esports, a les places reservades a esportistes en els ensenyaments universitaris i no 
universitaris en centres de Catalunya, sempre que compleixin els requisits acadèmics necessaris. 
A més, els i les esportistes esmentats estan exempts de la realització de les PAP als 
ensenyaments en les mateixes condicions que els i les esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment 
determinats pel Consell Superior d’Esports”. 
 
Exempció de la PAP 

 
D'acord amb el RD 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, 
aquells que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment restaran exempts de fer 
la prova d’aptitud personal. 
 
Atès que aquests i aquestes esportistes estan exempts de fer les proves no cal que aportin 
certificat mèdic oficial. 
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4. ASPIRANTS AMB DISCAPACITAT 
 

 
Prova d’aptitud personal específica per a persones amb discapacitat 

 
Els aspirants amb discapacitat realitzaran una prova d’aptitud personal (PAP) adaptada a les 
seves condicions especials, d’acord amb el que s’indica a l’apartat 4.6 i a l’annex 2 d’aquesta 
convocatòria, amb l’objectiu de determinar les capacitats motrius mínimes per garantir 
l’autonomia de l’aspirant per cursar estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE). 

 
Adaptació de la prova d’aptitud personal general 

 
L’adaptació de la PAP podrà suposar l’adequació dels nivells d’apte/no apte, l’elaboració de 
models especials d’examen i posar a l’abast de l’aspirant els mitjans materials i humans, les 
assistències i els suports i ajudes tècniques que precisi cada prova, tot garantint l’accessibilitat de 
la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic on s’hi desenvolupi la 
prova. 

 
Acreditació de la discapacitat 

 
Tots els i les aspirants amb algun tipus de discapacitat ho hauran d’acreditar prèviament amb la 
presentació del certificat de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal 
(SISPAP) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan de la Comunitat 
Autònoma corresponent. Aquest certificat ha d’informar del grau de discapacitat reconegut i de 
l’afectació o característiques de la discapacitat o trastorn que pateix l’aspirant, juntament amb la 
proposta del recursos addicionals que es considerin adequats. 
 
 
Reserva de places 

 
Es reservarà un 5% de les places disponibles per aspirants amb un grau de discapacitat 
reconegut igual o superior al 33%. 
 
 
 

5. ASPIRANTS MÉS GRANS DE 40 I DE 45 ANYS 
 

Consistiran en la realització de dues proves físiques, d’acord amb el que s’indica al punt 10 
d’aquesta convocatòria. En totes dues, els aspirants hauran de ser considerats apte/a, segons 
les marques mínimes establertes per a aquests col·lectius. 
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6. INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP) 
 
6.1 PERÍODE I PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ 

 
La inscripció es formalitzarà del 5 al 12 de juny de 2018 per Internet al portal d’accés a la 
universitat https://accesuniversitat.gencat.cat, a l’apartat Preinscripció. 
1. L’alumne ha de formalitzar la preinscripció universitària a través del portal 

https://accesuniversitat.gencat.cat 
2. Inscripció i pagament  de la prova mitjançant el mateix portal 

https://accesuniversitat.gencat.cat 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades seran incorporades als fitxers Proves Aptitud Personal (de  
cada centre de CAFE), la finalitat del qual és gestionar-hi la inscripció. L’òrgan responsable del 
fitxer és el Punt d’Informació i Servei de Bases de Dades de cada centre. Es podran exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al director o degà 
de cada centre. 

 
Documentació a presentar 

 

Tots/es els i les aspirants hauran de presentar fins al 13 de juny, en el centre on realitzarà  
la PAP, la documentació següent: 

 Instància de sol·licitud (vegeu Annex 1) 

 Certificat mèdic oficial on s'especificarà textualment que: 

“L’aspirant està en condicions de realitzar proves físiques d'esforç màxim” 

Qualsevol altra consideració o llegenda, farà que el certificat mèdic no sigui considerat 
com a vàlid.  

El certificat mèdic oficial té una validesa d’un mes a partir del dia que es va emetre.  

Els esportistes d’alt nivell o alt rendiment no caldrà que aportin certificat mèdic oficial. 

 Resguard de pagament de les PAP que genera el portal d’accés a la universitat.  

 Fotocòpia del DNI o NIE vigent (per als/les aspirants estrangers/eres: fotocòpia del 
passaport). 

 Fotocòpia del carnet de la Seguretat Social o mútua sanitària que garanteixi la 
cobertura sanitària bàsica. 

 Certificat de discapacitat (aspirants amb algun tipus de discapacitat). 
 
On entregar la documentació 

Cal presentar la sol·licitud d’admissió a la PAP 2018, amb la documentació adjunta, personalment, 
o enviar-la per correu certificat (no fax ni correu electrònic) a: 

 INEFC Centre de Barcelona (UB) 

Oficina d’Atenció a 
l’Alumnat - PAP  

Av. de l’Estadi, 12-22 
08038 Barcelona 
Tel. 93 425 54 45 (ext. 275) 

https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
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 INEFC Centre de Lleida (UdL) 

Gestió Acadèmica - 
PAP Partida 
Caparrella, s/n 25191 
Lleida 
Tel. 973 27 20 

 
 Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) 

 
PIE – Punt d’informació a l’estudiant. 
Edifici Universitari del TecnoCampus Mataró-Maresme, 
Av. Ernest Lluch, 32, 
08302 Mataró 
Tel. 93 169 65 01 
Correu electrònic: provespap@tecnocampus.cat 

 
 EUSES Terres de l’Ebre (URV) 

C/ Sebastià Joan Arbó, 
s/n, 43870 Amposta 
Tel. 977 448 093 
Correu electrònic: info@euseste.es 

 
 UVic-UCC 

PAP de CAFE. Àrea de Gestió Acadèmica Universitat 
de Vic - Universitat Central de Catalunya C/ Sagrada 
Família, 7 
08500 Vic 
Tel. 938861222 

 
A tenir en compte: 



 Les taxes d’inscripció són les que estableix a la LLEI 4/2017, del 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. L’import serà de 95,25 euros: 35,75 
euros, en concepte de drets d’examen més 59,50 euros en concepte de quota de la prova 
específica. (Pendent de publicació en el DOGC de la normativa sobre taxes per a l’any 2018).

 La manca de pagament o el pagament fora de termini determinarà l’exclusió de la persona 
aspirant.

 S’estableix una bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres de famílies 
nombroses i monoparentals de categoria general.

 Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100% de bonificació), els col·lectius 
següents:

i. Els estudiants beneficiaris d'una beca a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de 
l'estat. 

ii. Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. 
iii. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
iv. Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills. 
v. Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents. 
vi. Els estudiants de 65 anys o més. 

mailto:provespap@tecnocampus.cat
mailto:info@euseste.es


Pàgina 14 de 32 
 
 

v.20180302 
9 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT DE SOL·LICITUD 
CONVOCATÒRIA PROVES D’APTITUD 

PERSONAL 2018 

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES 
 



Pàgina 15 de 32 
 
 

v.20180302 
9 

 

 

7. ESTRUCTURA DE LES PROVES 

 

  La prova d'aptitud personal (PAP) consistirà en fer quatre proves físiques: 

 

- 1a prova: Adaptació al medi aquàtic 

- 2a prova: Cursa llançadora (Course Navette) 

- 3a prova: Salt horitzontal 

- 4a prova: Llançament de pilota medicinal 
 
 L'aspirant haurà de fer totes les proves. De les quatre proves realitzades cal obtenir la 

qualificació d’apte mínim en tres. 
 

 L’apte en cada prova s’obté igualant o superant les marques mínimes específiques 
establertes per a cada prova. 

 
 No superar la marca mínima, solament és permès en dues proves, sempre que no siguin la 

prova d’Adaptació al medi aquàtic i la Cursa Llançadora (Course Navette). En cas que no se 
superi la marca mínima en les proves d’Adaptació al medi aquàtic o en la Cursa Llançadora 
(Course Navette), l’aspirant serà declarat/da no apte/a. 

 
 La qualificació d'apte/a en la prova d'aptitud personal s'obtindrà quan l’aspirant hagi 

obtingut un resultat igual o superior a tres marques mínimes, que implica haver superat tres  
de les quatre proves, que han d’incloure, necessàriament, la qualificació d’apte/a a les proves 
d’Adaptació al medi aquàtic i la Cursa llançadora (Course Navette). 

 
 La prova d’aptitud personal per a aspirants amb discapacitat consistirà en fer dues proves 

físiques: 
 

- 1a prova: Adaptació al medi aquàtic 

- 2a prova: Cursa Llançadora (Course Navette) 
 

Per ser considerat/ada apte/a, caldrà que l’aspirant iguali o superi de forma independent 
cadascuna de les marques mínimes establertes en cada prova i assignades a cada tipus de 
discapacitat. 

 
 La prova d’aptitud personal per a aspirants majors de 40 i 45 anys consistirà en fer dues 

Proves Físiques: 
 

- 1a prova: Adaptació al medi aquàtic 

- 2a prova: Cursa Llançadora (Course Navette) 
 

Per ser considerat/da apte/a, caldrà que l’aspirant iguali o superi de forma independent 
cadascuna de les marques mínimes establertes en cada prova. 
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8. BASES GENERALS 
 
Consta de quatre (4) proves: 
 
Prova 1. Adaptació al medi aquàtic 

 
 Objectiu de la prova 

 
Nedar 50 metres en un temps igual o inferior al límit assenyalat per obtenir la qualificació d’apte 
(vegeu apartat 1.4). El desplaçament dins l’aigua s’haurà de fer d’acord amb el que s’indica a 
l’apartat 1.2. 

 
 Descripció de la prova 

Posició inicial. L’aspirant se situa dret dins de la piscina i amb una mà en contacte amb la vora. 
L’aspirant pot tocar de peus al fons de la piscina en el moment d’iniciar la prova, mentre 
mantingui el cap fora de l’aigua. 

 
Desenvolupament de la prova. L’aspirant contacta amb una mà amb la vora de la piscina. La 
mà es troba fora de l’aigua. L’inici de la prova no es pot produir abans de que el/la jutge/jutgessa 
avaluador/a l’indiqui a l’aspirant “preparats”. S’inicia la prova en el moment en què l’aspirant deixa 
el contacte de la mà amb la vora de la piscina. Seguidament, l’aspirant s’haurà d’enfonsar i, 
sense treure cap part del cos de l’aigua, haurà de realitzar una apnea nedant per sota l’aigua fins 
a superar els primers 5 metres des de la paret (el límit dels 5 primers metres a superar per sota 
l’aigua estaran senyalitzats amb una surera). Una vegada superada la surera per sota l’aigua, 
l’aspirant emergirà a la superfície en posició horitzontal dorsal per acabar de realitzar els 20 
metres restants en posició horitzontal dorsal fins a tocar la paret amb una o dues mans. 
Immediatament, tornarà en posició horitzontal ventral fins que es trobi novament amb la surera 
que senyalitza, en aquest cas, els últims 5 metres de la prova. L’aspirant s’haurà de tornar a 
submergir per finalitzar aquests 5 metres per sota l’aigua fins a tocar, amb una o dues mans, la 
paret, sense treure cap part del cos a la superfície. Quan l’aspirant toqui la paret la prova es 
considerarà finalitzada. 

 
Aclariments sobre la modificació de la posició a la primera part de la prova. L’aspirant pot 
contactar i impulsar-se amb els peus a la paret o al fons de la piscina, una vegada deixa de 
contactar amb la mà la vora de la piscina i té tot el cos enfonsat sota l’aigua. 

 
Intents. Es podran realitzar un màxim de dos (2) intents per aspirant i s’anotarà el temps invertit. 
Únicament es disposarà d’un segon intent quan l’aspirant no obtingui la qualificació d’apte en el 
primer intent 

 
 Avaluació 

El/la jutge/jutgessa avaluador/a posarà en funcionament el cronòmetre en el moment en què la 
mà de l’aspirant deixi d’estar en contacte amb la vora de la piscina. La prova finalitza i es para el 
cronòmetre quan l’aspirant toca amb una o dues mans la paret, al final dels 50 metres. 

 
El/la jutge/jutgessa avaluador/a de la prova decidirà sobre qualsevol situació que es produeixi 
durant el desenvolupament de la prova, i no estigui contemplada en aquestes bases. 
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No es considerarà vàlida la prova: 
 

- Si l’aspirant a l’inici de la prova s’impulsa a la paret amb els peus estant alguna part del 
cos fora de l’aigua. 

- Si dins els primers 5 metres, senyalitzats al final amb una surera, l’aspirant treu el cap de 
l’aigua per respirar. 

- Si l’aspirant, en finalitzar el desplaçament horitzontal en posició dorsal, no toca la paret 
amb una o dues mans abans de girar. 

- Si l’aspirant, durant els últims 5 metres de la prova, treu el cap de l’aigua per respirar 
abans de tocar amb una o dues mans la paret. 

 
 Valoració  

 
La prova es considerarà superada, obtenint la qualificació d’apte, quan l’aspirant hagi realitzat un 
temps igual o inferior a: 
 

- Aspirants masculins  55,00 segons 

- Aspirants femenines  60,00 segons 

 
 Observacions 

 

- És obligatori fer ús del casquet de bany. 

- És obligatori fer ús d’indumentària adequada per nadar. No està permès fer la prova en 
roba interior 

- Es permet la utilització d’ulleres de natació. 

- No es pot fer ús de cap material o estri que faciliti l’acció d’avançar per l’aigua (per 
exemple: aletes, manyoples, suros, etc.). 

 
 Representació gràfica 

 
1a Part de la prova 5 metres 20 metres 

(Anada) Apnea Desplaçament horitzontal en posició dorsal 
 
 
 
 
 
 
 

 
2a Part de la prova 5 metres. 20 metres 

(Tornada) Apnea Desplaçament horitzontal en posició ventral 
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Prova 2. Cursa llançadora (Course Navette) 

 
 Objectiu de la prova 

 
Recórrer de manera continuada trajectes de 20 metres, d'anada i de tornada, a una velocitat 
progressiva marcada per senyals acústics, fins assolir un nombre igual o superior de períodes (o 
“paliers”) als assenyalats per obtenir la qualificació d’apte (vegeu apartat 2.4). El desplaçament 
durant la prova s’haurà de fer d’acord amb el que s’indica a l’apartat 2.2. 

 

 Descripció de la prova 
 
Posició inicial. L’aspirant se situa dempeus, a la zona assignada, amb els peus al darrera de  la 
línia de sortida. 

 
Desenvolupament de la prova. L’aspirant corre en un traçat d'anada i tornada de 20 metres, 
d’acord amb la velocitat que s'imposa a través d’una banda sonora de senyals acústics emesos a 
intervals regulars, i que augmenta la velocitat progressivament, minut a minut. Cada minut 
equival a un període (o “palier”). L’instant precís de l’emissió del senyal acústic indica el moment 
en què l’aspirant s'ha de trobar a un extrem o en l'altre del traçat. 

 
Directrius. L'aspirant ha de seguir el ritme imposat durant tot el temps que duri la prova, fins 
assolir la qualificació d’apte. Tenint ben present que la seva velocitat s’ha d’ajustar al senyal 
acústic, de manera que cada vegada que soni aquest es trobi exactament en un extrem o altre 
del traçat i hi pivoti. Quan l’aspirant no sigui capaç de seguir el ritme imposat pel senyal acústic, 
en aquest moment s'anotarà el darrer període (o “palier”) que hagi completat. Aquest serà el 
resultat de la prova. 

 
Directrius de sortida. A l’inici de la prova, la banda sonora indicarà el següent: "La sortida 
s'efectuarà d'aquí a 30 segons. Col·locats sobre la línia de sortida, correu el màxim de temps 
possible mantenint-vos dins del vostre carrer. En arribar a l'altre extrem de la línia, pivoteu sobre 
un peu i canvieu de sentit. Els viratges no són permesos. La prova començarà quan sentiu el 
senyal sonor, és a dir, en 5 segons, 4, 3, 2, 1, ‘pip’”, senyal a partir de la  qual  l’aspirant podrà 
iniciar el seu desplaçament. 

 
Intents. Els  aspirants disposaran d’un sol intent per realitzar la prova. 

 

 Avaluació 
 
S'anotarà el darrer període (o “palier”) completat, abans que el subjecte abandoni la prova o se li 
faci abandonar per no poder seguir el ritme imposat pel senyal acústic. En el moment de sonar el 
senyal acústic, caldrà estar situat amb tot el cos com a màxim a un metre de la línia de pivotar - 
dins la “zona de senyal” corresponent, marcada a terra (vegeu apartat 2.5) -, per tot seguit 
trepitjar-la. 
El/la jutge/jutgessa avaluador/a de la prova decidirà sobre qualsevol situació que es produeixi 
durant el desenvolupament de la prova, i no estigui contemplada en aquestes bases. 
 
 Valoració 

 
La prova es considerarà superada, obtenint la qualificació d’apte, quan l’aspirant hagi completat 
un nombre de períodes (o “paliers”) igual o superior a: 

 

- Aspirants masculins  10’5  períodes (o “paliers”) complets 

- Aspirants femenines  7,5 períodes (o “paliers”) complets 
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 Observacions 
 

No és permès l’ús de substàncies que millorin l’agafada del calçat al terra. 
 
 Representació gràfica 
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Prova 3. Llançament de pilota medicinal 

 
 Objectiu de la prova 

 
Assolir, mitjançant el llançament d’una pilota medicinal, una distància igual o superior al límit 
assenyalat per obtenir la qualificació d’apte (vegeu apartat 3.4). El llançament s’haurà de 
realitzar d’acord amb el s’indica a l’apartat 3.2. 

 
 Descripció de la prova 

 
Posició inicial. L’aspirant s'ha de situar de forma que els peus estiguin dins de les línies de la 
zona de llançament delimitada (1 x 0,5 metres), amb els peus junts o separats a l'amplada dels 
malucs aproximadament i orientat de cara a la zona de caiguda de la pilota. 
Ambdós peus han de tenir contacte permanent amb el terra fins al moment del llançament. 
Després d'aquest preparatiu, cal llançar la pilota medicinal tan lluny com es pugui, emprant les 
dues mans simultàniament. La pilota medicinal ha de caure dins de la zona habilitada amb 
aquesta finalitat. 

 
Desenvolupament de la prova. L'aspirant ha de llançar la pilota medicinal corresponent, 
simultàniament amb les dues mans, tan lluny com pugui. 
Els peus no poden sortir de la zona de llançament, quedant l’aspirant en una posició equilibrada. 
El llançament s’ha d’efectuar per sobre del cap. 

 
Directrius. Tota la planta dels peus ha d'estar en contacte permanent amb el terra fins al 
moment del llançament (no es permetran les accions de balanceig de peus abans de l'execució 
del llançament). 

 
Intents. Es podran realitzar un màxim de dos (2) intents per aspirant i s’anotarà la distancia 
assolida. Únicament es disposarà d’un segon intent quan l’aspirant no obtingui la qualificació 
d’apte en el primer intent 

 
 Avaluació 

 
La distància es mesura en centímetres, des de la part anterior de la zona de llançament, és a dir 
des de la línia més propera a la zona de caiguda de la pilota, fins a la marca més posterior feta 
per la pilota medicinal dins de la zona de caiguda del llançament, en contactar amb el terra. 
S'haurà d'abandonar la zona de llançament de forma equilibrada. 
El/la jutge/jutgessa avaluador/a de la prova decidirà sobre qualsevol situació que es produeixi 
durant el desenvolupament de la prova, i no estigui contemplada en aquestes bases. 

 
 Validesa del llançament 

 

- Es considerarà nul qualsevol llançament en què la pilota medicinal no caigui dins la zona 
marcada a tal efecte (Zona de Caiguda). 

- El/la jutge/jutgessa avaluador/a podrà decretar nul qualsevol intent que no s'ajusti a l'execució 
correcta de la prova. 
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 Valoració 
 
La prova es considerarà superada, obtenint la qualificació d’apte, quan l’aspirant hagi realitzat un 
llançament igual o superior a: 

 

- Aspirants masculins  535 cm, llançant una pilota medicinal de 5 kg de pes. 

- Aspirants femenines  535  cm, llançant una pilota medicinal de 3 kg de pes. 

 

 
 Observacions 

 

- No és permès l’ús de substàncies que millorin l’agafada de la pilota amb les mans 

- No és permès l’ús de substàncies que millorin l’agafada del calçat al terra. 

- Es permet l’ús de cinturons per a la protecció de la zona lumbar. 
 
 
 Representació gràfica 
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Prova 4. - Salt horitzontal 

 
 Objectiu de la prova 

 
Assolir, mitjançant un salt horitzontal a peus junts, i sense carrera prèvia, una distància igual o 
superior al límit assenyalat per obtenir la qualificació d’apte (vegeu apartat 4.4). El salt s’haurà de 
realitzar d’acord amb l’indicat a l’apartat 4.2. 

 
 
 Descripció de la prova 

 
Posició inicial. L’aspirant s'ha de situar de forma que els peus, inclosa la projecció vertical de la 
punta del peu al terra, es trobin darrera dins de la línia de salt. Amb els peus junts o separats a 
l'amplada dels malucs aproximadament i el cos orientat de cara a la zona de caiguda del salt. Els 
peus no poden trepitjar la línia de salt en cap moment de la prova. La caiguda es realitzarà sobre 
una màrfega. 

 
Desenvolupament de la prova. Cal saltar cap endavant tan lluny com es pugui, emprant 
ambdós peus simultàniament. La caiguda ha de ser dins de la màrfega habilitada com a zona de 
caiguda, de forma equilibrada, o caient cap endavant. 

 
Directrius. Els peus han de tenir contacte permanent amb el terra fins al moment de 
l’enlairament. No es permetran les accions de balanceig de peus abans de l'execució del salt. 

 
Intents. Es podran realitzar un màxim de dos (2) intents per aspirant i s’anotarà la distancia 
assolida. Únicament es disposarà d’un segon intent quan l’aspirant no obtingui la qualificació 
d’apte en el primer intent 

 
 
 Avaluació 

 
La distància es mesura en centímetres des de la part posterior la línia de salt, fins a la marca més 
posterior deixada per l’aspirant en caure dins de la màrfega de caiguda del salt. 
El/la jutge/jutgessa avaluador/a de la prova decidirà sobre qualsevol situació que es produeixi 
durant el desenvolupament de la prova, i no estigui contemplada en aquestes bases. 

 
 Validesa del salt 

 

- Es considerarà nul qualsevol salt que no s'efectuï dins la Zona de Caiguda (màrfega). 

- Es considerarà nul qualsevol salt en què l’aspirant no caigui de forma equilibrada o cap 
endavant. 

- El/la jutge/jutgessa avaluador/a podrà decretar nul qualsevol intent que no s'ajusti a l'execució 
correcta de la prova. 
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 Valoració 
 
La prova es considerarà superada, obtenint la qualificació d’apte, quan l’aspirant hagi realitzat un 
salt igual o superior a: 

 

- Aspirants masculins  220 cm 

- Aspirants femenines  175 cm 

 

 
 Observacions 

 
No és permès l’ús de substàncies que millorin l’adherència del calçat al terra. 
 
Per motius d’higiene no està permès efectuar el salt descalç. Cal fer-ho amb calçat esportiu. 

 
 
 Representació gràfica 
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9. PROVA D’APTITUD PERSONAL PER A ASPIRANTS AMB 
DISCAPACITAT 

 

Consta de dues proves: 
 
Prova 1. Adaptació al medi aquàtic 

 

 
 Objectiu de la prova 
 
Nedar 50 metres en un temps igual o inferior al límit assenyalat per obtenir la qualificació d’apte 
(vegeu apartat Valoració). El desplaçament dins l’aigua s’haurà de fer d’acord amb l’indicat a 
l’apartat Descripció de la prova. 

 
 Descripció de la prova 

 
Posició inicial. Variarà en funció del tipus de discapacitat: 

- Persones amb mobilitat reduïda. L’aspirant se situa dins de la piscina, amb una mà en 
contacte amb la vora. 

- Persones amb discapacitats de la visió. L’aspirant se situa dins de la piscina, amb  una 
mà en contacte amb la vora. Se’ls avisarà de la proximitat de les sureres amb un senyal 
sonor o tàctil. 

- Persones amb discapacitats auditives. L’aspirant se situa dins de la piscina, amb una 
mà en contacte amb la vora. 

L’aspirant pot tocar de peus al fons de la piscina en el moment d’iniciar la prova, mentre 
mantingui el cap fora de l’aigua. 

 
Desenvolupament de la prova. L’aspirant contacta amb una mà amb la vora de la piscina. La 
mà es troba fora de l’aigua. L’inici de la prova no es pot produir abans de que el/la jutge/jutgessa 
avaluador/a l’indiqui a l’aspirant “preparats”. En el cas dels aspirant amb discapacitats auditives, 
es podrà indicar mitjançant senyals visuals. S’inicia la prova en el moment en què l’aspirant deixa 
el contacte de la mà amb la vora de la piscina. Seguidament, l’aspirant s’haurà d’enfonsar i, 
sense treure cap part del cos de l’aigua, haurà de realitzar una apnea nedant per sota l’aigua fins 
a superar els primers 5 metres des de la paret (el límit dels 5 primers metres a superar per sota 
l’aigua estaran senyalitzats amb una surera). Una vegada superada la surera per sota l’aigua, 
l’aspirant emergirà a la superfície en posició horitzontal dorsal per acabar de realitzar els 20 
metres restants en posició horitzontal dorsal fins a tocar la paret amb una o dues mans. 
Immediatament, tornarà en posició horitzontal ventral fins que es trobi novament amb la surera 
que senyalitza, en aquest cas, els últims 5 metres de la prova. L’aspirant s’haurà de tornar a 
submergir per finalitzar aquests 5 metres per sota l’aigua fins a tocar, amb una o dues mans, la 
paret, sense treure cap part del cos a la superfície. Quan l’aspirant toqui la paret la prova es 
considerarà finalitzada. 

 
Adaptacions generals per a persones amb discapacitat visual. Podran realitzar tota la  prova 
seguint les indicacions verbals o tàctils, contactant el seu cap mitjançant una pica amb un dels 
extrems, que pugui oferir-li el seu o la seva guia des de l’exterior. 
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Aclariments sobre la modificació de la posició a la primera part de la prova. L’aspirant pot 
contactar i impulsar-se amb els peus a la paret o al fons de la piscina, una vegada deixa de 
contactar amb la mà la vora de la piscina i té tot el cos enfonsat sota l’aigua. 

 
Intents. Es podran realitzar un màxim de dos (2) intents per aspirant i s’anotarà el temps invertit. 
Únicament es disposarà d’un segon intent quan l’aspirant no obtingui la qualificació d’apte en el 
primer intent 

 
 Avaluació 

 
El/la jutge/jutgessa avaluador/a posarà en funcionament el cronòmetre en el moment en què la 
mà deixi d’estar en contacte amb la vora de la piscina. La prova finalitza i es para el cronòmetre 
quan l’aspirant toca amb una o dues mans la paret, al final dels 50 metres. 
El/la jutge/jutgessa avaluador/a de la prova decidirà sobre qualsevol situació que es produeixi 
durant el desenvolupament de la prova, i no estigui contemplada en aquestes bases. 

 
No es considerarà vàlida la prova: 

 

- Si l’aspirant a l’inici de la prova s’impulsa a la paret amb els peus estant alguna part del 
cos fora de l’aigua. 

- Si dins els primers 5 metres, senyalitzats al final amb una surera, l’aspirant treu el cap de 
l’aigua per respirar. 

- Si l’aspirant, en finalitzar el desplaçament horitzontal en posició dorsal, no toca la paret 
amb una o dues mans abans de girar. 

- Si l’aspirant, durant els últims 5 metres de la prova, treu el cap de l’aigua per respirar 
abans de tocar amb una o dues mans la paret. 

 
 
 Valoració 

 
La prova es considerarà superada, obtenint la qualificació d’apte, quan l’aspirant hagi realitzat un 
temps igual o inferior a: 

 

- Aspirants masculins  entre 55,00 i 70,00 segons (*) 

- Aspirants femenines  entre 60,00 i 75,00 segons (*) 

 
(*) El tribunal avaluador de la prova podrà prendre les decisions que consideri oportunes, en 
funció del tipus i el grau de la discapacitat de l’aspirant, quant a la seva valoració. 

 
 Observacions 

 

- És obligatori fer ús del casquet de bany. 

- Es permet la utilització d’ulleres de natació 

- No es pot fer ús de cap material o estri que faciliti l’acció d’avançar per l’aigua (per 
exemple: aletes, manyoples, suros, etc.). 

- Cal vestir roba adequada per a la realització de la prova. No és permès nedar amb roba 
interior. 
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 Representació gràfica 
 
 

1a Part de la prova 5 metres 20 metres 

(Anada) Apnea Desplaçament horitzontal en posició dorsal 

 
 
 
 
 
 
 

 

2a Part de la prova 5 metres 20 metres 
(Tornada) Apnea Desplaçament horitzontal en posició ventral 

 
 
Prova 2. Cursa llançadora (Course Navette) 

 
 Objectiu de la prova 

 
Recórrer de manera continuada trajectes de 20 metres, d'anada i de tornada, a una velocitat 
progressiva marcada per senyals acústics, fins assolir un nombre igual o superior de períodes (o 
“paliers”) als assenyalats per obtenir la qualificació d’apte/a (vegeu apartat Valoració). El 
desplaçament durant la prova s’haurà de fer d’acord amb l’indicat a l’apartat Descripció de la 
prova. 

 
 
 Descripció de la prova 

 
Posició inicial. L’aspirant se situa dempeus, a la zona assignada, amb els peus al darrera de la 
línia de sortida. 

 
Desenvolupament de la prova. L’aspirant corre en un traçat d'anada i tornada de 20 metres, 
d’acord amb la velocitat que s'imposa a través d’una banda sonora de senyals acústics emesos a 
intervals regulars, i que augmenta la velocitat progressivament, minut a minut. Cada minut 
equival a un període (o “palier”). L’instant precís de l’emissió del senyal acústic indica el moment 
en què l’aspirant s'ha de trobar a un extrem o en l'altre del traçat. 
En funció de la discapacitat de l’aspirant, es poden produir diferències durant la realització de la 
prova: 

- Persones amb discapacitats de la visió. S’aplicarà el mateix protocol que per a la 
convocatòria ordinària, però podrà comptar amb l’ajut d’un guia. Els dos podran estar 
units per una veta de 20 cm que agafaran amb la mà. En cap cas el guia podrà superar a 
l’aspirant. 

- Persones amb discapacitats de l’audició. S’aplicarà el mateix protocol que per a la 
convocatòria ordinària, llevat que les indicacions sonores seran substituïdes per visuals. 

- Persones amb discapacitats físiques. S'aplicarà el mateix protocol que per a la 
convocatòria, llevat que la discapacitat li afecti a la mobilitat i hagi de fer una prova 
adaptada en cadira de rodes. Si és així, s'aplicarà el protocol següent:  les rodes 
davanteres de la cadira e situaran  per darrere de la línia de cada extrem del traçat en 
l’instant de l’emissió de la senyal acústica. 

 
Directrius. L'aspirant ha de seguir el ritme imposat durant tot el temps que duri la prova, fins 
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assolir la qualificació d’apte. Tenint ben present que la seva velocitat s’ha d’ajustar al senyal 
acústic, de manera que cada vegada que soni aquest es trobi exactament en un extrem o altre 
del traçat i hi pivoti. Quan l’aspirant no sigui capaç de seguir el ritme imposat pel senyal acústic, 
en aquest moment s'anotarà el darrer període (o “palier”) que hagi completat. Aquest serà el 
resultat de la prova. La durada de la prova serà diferent segons la capacitat del subjecte. 

 
Directrius de sortida. A l’inici de la prova, la banda sonora indicarà el següent: "La sortida 
s'efectuarà d'aquí a 30 segons. Col·locats sobre la línia de sortida, correu el màxim de temps 
possible mantenint-vos dins del vostre carrer. En arribar a l'altre extrem de la línia, pivoteu sobre 
un peu i canvieu de sentit. Els viratges no són permesos. La prova començarà quan sentiu el 
senyal sonor, és a dir, en 5 segons, 4, 3, 2, 1, ‘pip’”, senyal a partir de la  qual  l’aspirant podrà 
iniciar el seu desplaçament. 

 
Intents. Els  aspirants disposaran d’un sol intent per realitzar la prova. 

 
 
 
 Avaluació 

 
S'anotarà el darrer període (o “palier”) completat, abans que el subjecte abandoni la prova o se li 
faci abandonar per no poder seguir el ritme imposat pel senyal acústic. En el moment de sonar el 
senyal acústic, caldrà estar situat amb tot el cos com a màxim a un metre de la línia de pivotar - 
dins la “zona de senyal” corresponent, marcada a terra (vegeu apartat Observacions) -, per tot 
seguit trepitjar-la. 
 
El/la jutge/jutgessa avaluador/a de la prova decidirà sobre qualsevol situació que es produeixi 
durant el desenvolupament de la prova, i no estigui contemplada en aquestes bases. 

 
 Valoració 

 
La prova es considerarà superada, obtenint la qualificació d’apte/a, quan l’aspirant hagi 
completat un nombre de períodes (o “paliers”) igual o superior a: 

 

- Aspirants masculins  entre 5 i 10’5 períodes (o “paliers”) complets (*) 

- Aspirants femenines  entre 4 i 8 períodes (o “paliers”) complets (*) 

 
(*) El tribunal avaluador de la prova podrà prendre les decisions que consideri oportunes, en 
funció del tipus i el grau de la discapacitat de l’aspirant, quant a la seva valoració. 

 
 
 Observacions 

 
No és permès l’ús de substàncies que millorin l’agafada del calçat al terra. 
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  Representació gràfica 
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10. PROVA D’APTITUD PERSONAL PER A ASPIRANTS MÉS GRANS  
DE 40 ANYS I MÉS GRANS DE 45 ANYS  

 

Consta de dues proves: 
 
Prova 1. Adaptació al medi aquàtic 

 

S’aplicarà el mateix protocol indicat al punt 9.Prova d’aptitud personal per a aspirants amb 
discapacitat, a excepció de la valoració. 

 
 Valoració 

 
La prova es considerarà superada, obtenint la qualificació d’apte/a, quant la/l’aspirant hagi 
realitzat un temps igual o inferior a: 

 

- Aspirants masculins  60,00 segons 

- Aspirants femenines  66,00 segons. 

 

 
Prova 2. Cursa llançadora (Course Navette) 

 

S’aplicarà el mateix protocol indicat al punt 9. Prova d’aptitud personal per a aspirants amb 
discapacitat, a excepció de la valoració. 

 
 Valoració 

 
La prova es considerarà superada, obtenint la qualificació d’apte/a, quan l’aspirant hagi 
completat un nombre de períodes (o “paliers”) igual o superior a: 

 

- Aspirants masculins  9 períodes (o “paliers”) complets 

- Aspirants femenines  6 períodes (o “paliers”) complets 
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SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA PROVES 
D’APTITUD PERSONAL 2018 
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11. ANNEX 1 - SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA PROVA D’APTITUD 
PERSONAL 2018 

 

 Veure el document de sol·licitud a la pàgina 32. 

 Entregar aquesta sol·licitud amb la documentació adjunta, fins el 13 de juny al centre on es 
realitzarà la PAP. 
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Sol·licitud d’admissió a la prova d’aptitud personal - Curs 2018-2019 

 

Dades personals 

DNI  Telèfon Adreça electrònica 

1r Cognom 2n Cognom Nom Sexe 
 

 

Adreça postal 

Codi postal Localitat Província 

 

EXPOSO que: 

 

 Reuneixo les condicions que es demanen a la convocatòria de la prova d’aptitud persona per a 
l’ingrés al grau en CAFE per al curs 2018-2019 

 Adjunto a aquesta instància els documents que es relacionen en el punt 5.2 de la convocatòria 

 Em faig responsable de totes les dades i documents que s’adjuntin o que es puguin presentar 
amb posterioritat, d’acord amb la convocatòria 

 
Per tot això, 
 
SOL·LICITO: 

 
Ser admès/essa a fer la prova d’aptitud personal per cursar el Grau en CAFE per al curs 
2018-2019 
 
 
 
 
Signatura de l’aspirant 
 
A (localitat)  ,  de  de 2018. 

 

Documentació que s’adjunta (indicar): 

 
Certificat mèdic oficial (Cal especificar textualment: “L’aspirant està en 
condicions de realitzar proves físiques d’esforç màxim” 

 
Resguard de pagament de les proves.  

Fotocòpia del DNI o NIE vigent (per als/les aspirants estrangers/eres: fotocòpia del 
passaport)  

Fotocòpia del carnet de la Seguretat Social o mútua sanitària, que garanteixi la 
cobertura bàsica. 

Certificat de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal 
(SISPAP) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan de la 
Comunitat Autònoma corresponent. (Pels/per les aspirants amb algun tipus de 
discapacitat) 


