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Sisè
Part específica

1. L'aspirant ha de fer l'examen de les dues matèries que ha triat en la inscripció (entre les cinc possibles que s'ofereixen per a l'opció de
cicles formatius en què s'inclou el cicle al qual vol accedir).

2.  Els continguts principals, l'estructura de les proves i els criteris d'avaluació i qualificació, així com els materials que es poden utilitzar
durant la prova de cadascuna de les matèries són els establerts en les orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior
per a cada matèria, les quals es troben publicades en el web de Formació Professional ( ).http://fp.caib.es

 

ANNEX 3
Calendari de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior

Data Actuació Apartat annex 1

Del 3 al 17 de març Inscripció per fer la prova. 3

23 de març
Publicació de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses al tauler d'anuncis i la pàgina web de
cada centre.

12

23 de març
Cada centre tramet a la DGFPIEAS, per via electrònica, la llista de les persones que sol·liciten l'adaptació de les
condicions de realització de la prova, juntament amb una còpia de les sol·licituds i de la documentació que hi
adjunten.

15

24 de març Cada centre comunica a la DGFPIEAS, per via electrònica, la proposta de la comissió avaluadora. 20.1

24, 25 i 26 de març Termini de reclamacions contra les llistes provisionals de persones admeses. 13

13 d'abril
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i de les exempcions que tenen reconegudes al tauler d'anuncis
i la pàgina web de cada centre.

14

El mateix dia que es
publica l'horari

Publicació de la relació d'estris necessaris per fer la prova
(si s'escau) al tauler d'anuncis i la pàgina web del centre.

17

12 i 13 de maig Realització de la prova. 16

20 de maig Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d'anuncis i la pàgina web de cada centre. 25

21, 24 i 25 de maig Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes davant la comissió avaluadora. 26.1

26, 27 i 28 de maig Revisió de les reclamacions. 26.4

31 de maig Publicació de la llista definitiva de persones aptes al tauler d'anuncis i la pàgina web de cada centre. 27

31 de maig Lliurament dels certificats d'aptitud. 29

31 de maig
Tramesa a la DGFPIEAS d'una còpia compulsada de l'acta de constitució de la comissió avaluadora,dels fulls de
qualificació signats pels correctors, del certificat compulsat de designacions de professors col·laboradors (si s'escau)
i de l'informe justificatiu per elevar el nombre de col·laboradors (si s'escau).

16.4
20.4
24.3
26.5

Un mes des de l'endemà de
la publicació de la llista
definitiva

Termini perquè les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió
avaluadora puguin presentar un recurs d'alçada.

26.6
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