CALENDARI PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR 2016 INSTITUT JULIO ANTONIO
RESOLUCIÓ ENS/488/2016, de 24 de febrer, DOGC del 2/3/2016 n. 7070

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2016.
- Inscripció del 10 al 17 de març. Via telemàtica. Pagament fins 18 de març a les 22 hores
- Presentació documentació requerida del 11 al 18 d’abril no més tard de les 14 hores.
- Sol·licitud d’exempcions a la Direcció General: fins el 8 de març.
- Sol·licitud d’exempcions a la comissió avaluadora: fins el 18 d’abril.
- Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses : 22 d’abril
- Reclamació exclosos i aportació de la documentació que manqui: del 25 al 27 d’abril no més tard de les
14 hores
- Llista definitiva d’admesos/es i exempcions atorgades: 29 d’abril
- Prova part comuna : 9 de maig (50%) (els aspirants a la prova s’hauran de presentar a les 15:30 hores).
16 h– 18 h Llengua catalana i castellana 18:30 h – 20:30 h llengua estrangera i matemàtiques
- Prova part específica: 10 de maig (50%)
16h. a 19 h.. (els aspirants a la prova s’hauran de presentar a les 15:30 hores)
El dia de la prova, els/les aspirants han de portar l’original del DNI o document equivalent d’identificació.
- Material que cal aportar: Consultar pàgina web http://www.gencat.cat/ensenyament (proves)
- Es pot sol·licitar ser admès en convocatòria d’incidències per força major no més tard del dia 13 de maig a
les 12 hores. La sol·licitud s’ha de presentar a l’institut on ha estat admès.
- Presentació a la convocatòria d’incidències 18 de maig a les 9h. (Institut de l’Ebre).
- Publicacions de resultats provisionals : a partir 23 de maig (Consulta telemàtica exclusivament)
- Reclamacions sobre qualificacions del 24 al 26 de maig.(demanar hora a secretaria)
- Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant
el director dels serveis territorials abans de l’ 1 de juliol (el recurs s’ha de presentar al registre del centre
on s’ha examinat).
- Publicació resultats definitius i lliurament de certificats de les persones aptes: 30 de maig.
- Certificats d’una part de la prova aprovada: 1 de juliol.
- Informació i orientació: 1 de març al 31 de maig (Responsable, Remei Ardèvol i Dolors Vidal)
Més informació:

http://www.gencat.cat/ensenyament
http://www.iesjulioantonio.cat

(Estudiar a Catalunya)

