
Continuar 

B. PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS

Clica ací per a dirigir-te a la web d'inscripció 

Llig les instruccions i clica en el botó --> 

registra't com a nou usuari omplint la fitxa amb les teues dades personals. 

Fet el registre, clica per a entrar en la 
preinscripció. 

Una vegada en la Preinscripció 
introdueix el títol d'accés i 
l'especialitat de disseny que vols 
estudiar. També, si necessites 
alguna adaptació especial per a fer 
l'examen.  

Clica en guardar. 

Les dues pantalles següents són informatives. Continuar i Seleccionar grup. 

Marca si eres beneficiari d'algun descompte o 
exempció en la taxa. 

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=16&id=613&ingressType=inscription&schoolYearId=282


Es mostra el resum de la teua preinscripció. Si hi 
estàs d'acord has de  Confirmar la inscripció. 

Una vegada confirmada NO es podrà modificar. 

La Preinscripció ja està feta! Ara has de 
guardar el resguard i clicar en  Tramitar pagaments. 

Apareix l'import pendent. Per a pagar, fes clic en PAGAR. 



Açò et portarà al formulari de pagament on hauràs de comprovar que les teues dades 
personals i l'import són correctes. Si és així, clica en Acceptar. 

Es generarà el document de pagament que hauràs de guardar. 
A continuació, el procediment et donarà l'opció de Pagar la taxa i ho faràs mitjançant targeta 
bancària. No oblides guardar el justificant del pagament. 

Només et queda enviar a  acces.superior@easdalcoi.es  la documentació següent: 

 Còpia del DNI/NIE
 Documentació que acredite complir el requisit acadèmic, si no has fet la Prova per als aspirants sense requisits

psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, amb reconeixement oficial el grau del qual siga igual o superior al 33 %

acadèmics (art. 69.5 LOE)
 Còpia del 046 (concepte 9778) i el justificant de pagament de la taxa
 Si és el cas, documentació acreditativa de l'exempció o bonificació de la taxa
 Si és el cas, documentació acreditativa de les necesitats educativas específiques derivades de discapacitats físiques,

Una vegada feta la inscripció i accedint amb la teua clau d'accés ací podràs consultar:

 L'estat en què es troba la teua inscripció (Admesa / Exclosa amb el motiu de l'exclusió). En cas d'exclusió podràs

presentar la documentació que esmene els motius que l'han originat fins al dia 07-07-2021              

 La qualificació obtinguda una vegada realitzada la prova.

Data de realització de la prova:  08-07-2021 a les 09:00 h (crida a les 08:30)

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/
dianacortes
Resaltado
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