
 

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

 

(1) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  

Aspirants exclosos a la llista provisional: * perquè no han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport   * per manca de documentació relativa al dret 
d'exempció o de bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent. 

Aspirants que sol·liciten l'obtenció de puntuació complementària: * Imprès amb la documentació presentada.  * Currículum formatiu, professional i d'experiència acompanyat de la 
documentació acreditativa. 

Aspirants que sol·liciten una o més exempcions de la prova:  * Documents justificatius corresponents. 

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la 
inscripció.  

*Trobareu la informació complerta a la Resolució EDU/208/2021, d'1 de febrer 

 

Dates d’inscripció del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021 

Últim dia de pagament fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h) 

Llista provisional persones admeses i excloses i possibles exempcions atorgades a partir del 13 d'abril de 2021 

Presentació de la documentació al centre (1): del 14 al 27 d'abril de 2021 (en horari d'atenció al públic) 

Llista definitiva persones admeses i excloses: a partir del 30 d'abril de 2021 

Realització de les proves: 

5 de maig de 2021 

● 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants 

● 16 h Primer bloc: parts comunicativa i social 

● 18 h Descans 

● 18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i 

matemàtica 

Qualificacions provisionals a partir del 21 de maig de 2021 

Termini per presentar reclamacions 
del 24 al 26 de maig de 2021 (en horari d'atenció al 

públic) 

Qualificacions definitives: 28 de maig de 2021 

Emissió de certificats: a partir del 31 de maig de 2021 


