DESENVOLUPAMENT PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
IES Josep Maria Llompart

8 de maig de 2019
15:15h

16h – 18h

Tots els inscrits ha de presentar-se al hall del centre
Quan els avisin, han d’anar a les aules B209 i B210. Allà
se’ls cridarà per ordre de llista. Cal que mostrin el DNI o
document equivalent per poder entrar a l’aula de
l’examen.
PART COMUNA
EXERCICIS DE LLENGUA CASTELLANA I LLENGUA CATALANA
(durada màxima d’una hora per a cada examen)

18:30 – 19:30h PART COMUNA
EXERCICI DE LLENGUA ESTRANGERA (Anglès)

9 de maig de 2019
15:15h

Aules B209 i B210. Allà se’ls cridarà per ordre de llista. Cal
que mostrin el DNI o document equivalent per poder
entrar a l’aula de l’examen.

16h – 19h

PART ESPECÍFICA (durada màxima d’una hora i mitja per a
cada examen).
BIOLOGIA
MATEMATIQUES
CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
QUÍMICA
EDUCACIÓ FISICA

ATENCIÓ:


L’ examen s’ha de presentar escrit a tinta blava o negre; en cap
cas es pot respondre a llapis.



No es poden usar telèfons mòbils ni dispositius electrònics, que
en qualsevol cas han d’estar apagats.



No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.



En el cas de ser necessari usar taules per resoldre algun
examen, aquestes seran facilitades pels examinadors.

Si un examinand arriba tard a la convocatòria haurà d’al·legar una
causa justificada davant el president de la Comissió Avaluadora o a la
persona en qui hagi delegat la funció (Antoni Adrover, cap d’estudis
d’FP), i aquest, si s’hi avé, acompanyarà l’examinand a l’ultima aula
ocupada. Tampoc no podran realitzar la prova les persones que no
duguin DNI o equivalent.
Un cop iniciades les proves, els examinands hauran de lliurar tots els
exàmens i fulls que hagin fet servir amb el seu nom. No és permès
treure cap model de prova de l’aula.
La present convocatòria està regulada per la Resolució de la directora
general de Formació Professional i Formació del Professorat de 31 de
gener de 2019 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior de formació professional del sistema
educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
Orientació sobre les proves
http://www.caib.es/sites/fp/ca/orientacions_per_a_les_proves_de_gr
au_superior/
Sessió d’avaluació: dilluns 20 de maig a les 14h a l’aula BE00
Publicació dels resultats provisionals: dimarts 21 a les 10h
Revisió d’exàmens (només per aquells que ho hagin sol·licitat
per escrit per mitjà d’una reclamació a la secretaria del
centre): dimecres 22 de 14h-15h (als departaments corresponents)

