ANNEX 3
Calendari de la prova d’accés general a les formacions esportives de cicle
superior/nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial
Any 2020
Dates
31 de març
Del 3 al 5 juny
Del 8 al 9 de
juny
Abans del 11
de juny

11 de juny
Del 12 al 15 de
juny
16 de juny

22 juny
25 de juny
Del 25 al 26 de
juny
29 de juny

Actuació
Nomenament Comissió Avaluadora per la Direcció General
de Planificació, Ordenació i Centres.
Inscripció telemàtica al correu de l’IES de referència de
cada illa, per fer la prova.
Els centres revisaran la documentació entregada i
notificaran telemàticament de la conformitat o
rectificacions a realitzar .
-Cada centre tramet a la DGPOC, per fax o correu
electrònic, les llistes i les còpies dels documents adjunts a
les sol·licituds que hagi de valorar la Comissió Avaluadora.
-Si cal, publicació de la relació d’estris.
Publicació de la llista provisional de persones admeses i de
persones excloses.
Termini per presentar reclamacions contra les llistes
provisionals.
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i de
les parts amb exempcions, ja superades i de les
exempcions condicionades.
Prova.
Publicació de la llista provisional de persones aptes i de
persones no aptes.
Termini per presentar reclamacions contra la llista
provisional davant el director del centre.
Revisió de les reclamacions.
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-Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no 25
aptes.
-Tramesa de la còpia de les actes de les proves (constitució
del tribunal, llista d’assistència) a la DGPOC.
20
A partir del 29 Sol·licitud i lliurament dels certificats d’aptitud.
27
de juny
A partir del 30 Un mes perquè les persones que no estiguin conformes 24
de juny
amb el resultat de les reclamacions puguin presentar un
recurs d’alçada davant el director general de Planificació,
Ordenació i Centres.
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