
 

 

CALENDARI 201 3 DE LES PROVES D’ACCÉS  
A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL  

 
 
 

 

INFORMACIÓ COMUNA PROVES D’ACCÉS  GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 
 

Inscripció telemàtica 11 de març al 21 març 

Publicació de la relació d’instituts amb comissions 
avaluadores 

 

Abans del 6 març 

Publicació del material específic GM i GS (*) 9 d’abril 
Presentació de la documentació a la comissió avaluadora 8 al 17 d’abril  

fins les 18 hores 

Sol·licitud d’exempcions a la comissió avaluadora fins 17 d’abril 
Consulta de les exempcions atorgades pel Departament 
d’Ensenyament 

 

19 d’abril 

Resolució provisional d’admissió i exclusió GM i GS 19 d’abril 
Reclamacions exclusions provisionals GM i GS 22 al 24 d’abril 
Resolució definitiva d’admissió i exclusió GM i GS 26 d’abril 
 
 
(*) Veure full del darrera 
 
 

 

INFORMACIÓ PROVA D’ACCÉS GRAU MITJÀ 
 

Prova ordinària GM: presentació a les 15.30  
Presentació del certificat de la formació per a la preparació 

 

2  maig 

Sol·licitud a la comissió avaluadora d’admissió a 
incidències GM 

 

fins 6 de maig 

Correcció GM 3 a 10 de maig 
Publicació de persones admeses a incidències GM 8 de maig 

Convocatòria incidències GM (matí) 9 de maig 

Qualificacions provisionals GM 14 de maig 
Reclamacions qualificacions a la comissió avaluadora GM 15 al 17 de maig 

Qualificacions definitives GM i emissió de certificats 21 de maig 
Límit sol·licitud recurs d’alçada a la comissió avaluadora 
GM 

22 de juny 
 
 
Horari de secretaria: 
 

• Matí: dilluns a divendres: 10 a 13 hores 
• Tarda: dilluns i dimecres: 17 a 19 hores  (dimecres 17 d’abril fins les 18 hores) 

 
 
 
 
 



 

 

CALENDARI 201 3 DE LES PROVES D’ACCÉS  
A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL  

 
 
 

 

INFORMACIÓ COMUNA PROVES D’ACCÉS  GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 
 

Inscripció telemàtica 11 de març al 21 març 

Publicació de la relació d’instituts amb comissions 
avaluadores 

 

Abans del 6 març 

Publicació del material específic GM i GS (*) 9 d’abril 
 

Presentació de la documentació a la comissió avaluadora 
8 al 17 d’abril  

fins les 18 hores 

Sol·licitud d’exempcions a la comissió avaluadora fins 17 d’abril 
Consulta de les exempcions atorgades pel Departament 
d’Ensenyament 

 

19 d’abril 

Resolució provisional d’admissió i exclusió GM i GS 19 d’abril 
Reclamacions exclusions provisionals GM i GS 22 al 24 d’abril 
Resolució definitiva d’admissió i exclusió GM i GS 26 d’abril 
 
(*) Veure full del darrera 
 

 

INFORMACIÓ PROVA D’ACCÉS GRAU SUPERIOR 
 

Prova ordinària GS part comuna : presentació a les 15.30  
Presentació del certificat del curs o de la formació per a la 
preparació 

 

8 de maig 

Prova ordinària GS part específica: presentació a les 15.30  
Presentació del certificat del curs o de la formació per a la 
preparació 

 

16 de maig 

Sol·licitud a la comissió avaluadora d’admissió a 
incidències GS 

 

fins 21 de maig 

Correcció GS 10 a 21 de maig 
Publicació de persones admeses a incidències GS 15 de maig 

Convocatòria incidències GS (matí comunes, tarda 
específiques) 

 

16 de maig 

Qualificacions provisionals GS 28 de maig 
Reclamacions qualificacions a la comissió avaluadora GS 29 al 31 de maig 

Qualificacions definitives GS i emissió de certificats prova 
completa 

4 de juny 

Emissió certificats d’una part de la prova de GS  25 de juny 
Límit sol·licitud recurs d’alçada a la comissió avaluadora 1 de juliol 
 
Horari de secretaria: 
 

• Matí: dilluns a divendres: 10 a 13 hores 
• Tarda: dilluns i dimecres: 17 a 19 hores  (dimecres 17 d’abril fins les 18 hores) 

             


