Tota la documentació es presenta telemàticament a través de l’aplicació.
CONVOCATÒRIA PROVA ESPECÍFICA _ JULIOL 2020

DATES CLAU

Inscripció telemàtica a les proves

Del 11 de maig al 19 de juny.

Llista provisional d’admesos i exclosos
(apareix exclòs qui no hagi adjuntat tota la documentació o no hagi
realitzat el pagament)
Termini per esmenar defectes en la documentació
(límit extraordinari per adjuntar la documentació encara no
entregada)

Dimarts 30 de juny

Dilluns 6 juliol

Termini per fer pagament

Dimecres 8 juliol

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Divendres 10 juliol

Prova*

1

Dilluns 13 juliol

Els aspirants que en el moment de la inscripció a les proves estiguin
cursant 2n de batxillerat o un CFS d’APD i per tant no disposin dels
documents acreditatius d’haver-los superat, els han d’aportar abans
de la publicació de la puntuació provisional (RES ENS/532/2014)

Període límit previst:
22-26 de juny

Llista provisional qualificacions

Divendres 17 de juliol

Presentació de sol·licituds de revisió de qualificacions *

2

Divendres 17 i Dilluns 20 de juliol

Llista definitiva de qualificacions / 1r barem i adjudicació de places

Dimarts 21 de juliol

1er període matrícula estudiants

Dimecres 22 de juliol fins dissabte 25
de juliol

2n barem i adjudicació (places de 1a opció no matriculades)

Dilluns 27 juliol

2n període matrícula estudiants

Dimarts 28 juliol fins 1 d’agost

*1 Es preveu un tribunal d’incidència que realitzarà la prova el dimecres 15 de juliol. Només procediran aquelles sol·licituds entregades el dilluns 13
de juliol que aportin la documentació justificativa de l’absència al Campus de referència.
*2 La sol·licitud de revisió s’haurà de realitzar per escrit i presentar-la a la secretaria del campus sol·licitat en primera opció, en horari d’atenció al
públic i dins les dates indicades.
En la sol·licitud de revisió l’aspirant haurà de precisar:
1. Quin dels exercicis realitzats sol·licita sigui revisat. (A1, A2, B1 o B2)
2. Argumentar en quins aspectes de l’exercici considera que la junta d’avaluació no ha aplicat correctament els criteris de valoració o si suposa que
s’ha pogut cometre un error en la transcripció de la puntuació.
La revisió de les qualificacions provisionals per part de la comissió avaluadora pot comportar que la qualificació definitiva sigui superior o inferior a
la publicada en les llistes provisionals.

