
ANNEX I / ANEXO I
Calendari/ Calendario

Del Al
Inscripció
Inscripción

29 d'abril
29 de abril

13 de maig
13 de mayo

Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre
Publicación listados alumnos que deben realizar la prueba en otro centro

16 de maig
16 de mayo

Publicació llistes provisionals d’admesos
Publicación listas provisionales de admitidos

20 de maig
20 de mayo

Reclamació llistes provisionals d’admesos i exclosos
Reclamación listas provisionales de admitidos y excluidos

20 de maig
20 de mayo

22 de maig
22 de mayo

Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos
Publicación listas definitivas de admitidos y excluidos

28 de maig
28 de mayo

Realització prova d’accés grau mitjà convocatòria ordinària
Realización prueba de acceso grado medio convocatoria ordinaria

10 de juny
10 de junio

Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà convocatòria 
ordinària
Publicación listas provisionales calificaciones prueba grado medio convocatoria 
ordinaria

17 de juny
17 de junio

Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà convocatòria 
ordinària
Reclamación listas provisionales calificaciones prueba grado medio 
convocatoria ordinaria

17 de juny
17 de junio

19 de juny
19 de junio

Realització prova grau superior convocatòria ordinària
Realización prueba grado superior convocatoria ordinaria

11 de juny
11 de junio

Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau superior convocatòria 
ordinària
Publicación listas provisionales calificaciones prueba grado superior 
convocatoria ordinaria

17 de juny
17 de junio

Reclamació llistes provisionals qualificacions proves grau superior convocatòria 
ordinària
Reclamación listas provisionales calificaciones pruebas grado superior 
convocatoria ordinaria

17 de juny
17 de junio

19 de juny
19 de junio

Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria 
ordinària
Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado medio convocatoria 
ordinaria

29 d'abril
29 de abril

25 de juny
25 de junio

Termini d’entrega documentació justificativa prova grau superior convocatòria 
ordinària
Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado medio convocatoria 
ordinaria

29 d'abril
29 de abril

25 de juny
25 de junio

Publicació llistes definitives convocatòria ordinària i entrega de certificats prova 
grau mitjà
Publicación listas definitivas calificaciones convocatoria ordinaria y entrega de 
certificados prueba grado medio

25 de juny
25 de junio

Publicació llistes definitives convocatòria ordinària i entrega de certificats prova 
grau superior
Publicación listas definitivas calificaciones convocatoria ordinaria y entrega de 
certificados prueba grado superior

25 de juny
25 de junio

Realització prova grau mitjà i superior convocatòria extraordinària
Realización prueba grado medio y superior convocatoria extraordinaria

9 de juliol
9 de julio

Publicació llistes provisionals qualificacions convocatòria extraordinària
Publicación listas provisionales calificaciones convocatoria extraordinaria

11 de juliol
11 de julio

Reclamació llistes provisionals qualificacions convocatòria extraordinària
Reclamación listas provisionales calificaciones convocatoria extraordinaria

11 de juliol
11 de julio

14 de juliol
14 de julio

Termini d’entrega documentació justificativa convocatòria extraordinària
Plazo de entrega documentación justificativa convocatoria extraordinaria

9 de juliol
9 de julio

14 de juliol
14 de julio

Publicació llistes definitives qualificacions convocatòria extraordinària i entrega 
de certificats
Publicación listas definitivas calificaciones convocatoria extraordinaria y 
entrega de certificados

15 de juliol
15 de julio
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ANNEX II/ANEXO II 
Horari de les proves/ Horario de las pruebas

GRAU MITJÀ
GRADO MEDIO

Exàmen
Examen

Duració
Duración

9:00Part sociolingüística: Llengua i Literatura
Parte sociolingüística: Lengua y Literatura

1 h

10:10Part sociolingüística: Ciències Socials
Parte sociolingüística: Ciencias Sociales

1 h

11:20Part científico-matemàtica-tècnica:Matemàtiques
Parte científico-matemático-técnica: Matemáticas

1 h

12:30Part científico-matemàtica-tècnica: Ciències de la Naturalesa
Parte científico-matemático-técnica: Ciencias de la Naturaleza

45 min

13:25Part científico-matemàtica-tècnica: Tecnologia
Parte científico-matemático-técnica: Tecnología

45 min

GRADO SUPERIOR
Examen Duració

Duración
9:00Part general: Llengua i Literatura

Parte general: Lengua y Literatura
1 h 15 min

10:25Anglés
Inglés

45 min

11:20Part general: Matemàtiques
Parte general: Matemáticas

1 h 15 min

16:00Part específica: Apartat b 1
Parte específica: Apartado b1

1 h 15 min

17:30Part específica: Apartat b 2
Parte específica: Apartado b2

1 h 15 min
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