Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)
Inscripció: a partir de les 9h del 14 al 24 de març de 2022 a les 23.59 h
Últim dia de pagament de la taxa és el 25 de març de 2022 (abans de les 22h)
*Llista provisional d'admesos i exclosos: 20 d'abril de 2022
*Llista definitiva d'admesos i exclosos: 5 de maig de 2022
Part comuna: dimarts 10 de maig de 2022 a les 16h. Els aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici de la prova
Part específica: dijous 12 de maig de 2022 a les 16h. Els aspirant s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici de la prova
*Qualificacions provisionals: a partir del 24 de maig de 2022
*Qualificacions definitives: a partir de l’1 de juny de 2022
Reclamacions i recursos respecte de les qualificacions: Consultar l’annex 2 de la RESOLUCIÓ EDU/146/2022

Convocatòria d'incidències
S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força
major que cal acreditar documentalment (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre
seu on l’aspirant es troba inscrit).
Sol·licitud al centre: no més tard de les 12h del 13 de maig de 2022
*Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 16 de maig de 2022
Proves: dimecres 18 de maig de 2022, part comuna a les 9.30h i part específica a les 16h. Els aspirants s'han de
presentar al centre 30 minuts abans de l'inici de la prova

Convocatòria extraordinària (part específica)
Inscripció: a partir de les 9h del 25 al 31 de maig de 2022
Llista provisional d'admesos i exclosos: el 6 de juny 2022
Presentació de la documentació addicional al centre: del 7 al 21 de juny de 2022 (en l'horari d'atenció al
públic)
Termini presentació documentació persones amb necessitats específiques: no més tard del 7 de juny
Llista definitiva d'admesos i exclosos: el 22 de juny de 2022
Part específica: dilluns 27 de juny de 2022 a les 9.30h. Els aspirants s'han de presentar 30 minuts abans de l'inici de la prova
Qualificacions provisionals: a partir del 30 de juny de 2022
Qualificacions definitives: a partir del 7 de juliol de 2022
Reclamacions i recursos respecte de les qualificacions: Consultar l’annex 2 de la RESOLUCIÓ EDU/146/2022

Convocatòria de setembre (part específica)
Inscripció: de l'1 al 7 de setembre de 2022
Llista provisional d'admesos i exclosos: 9 de setembre de 2022
Presentació de la documentació a centre: del 12 al 28 de setembre de 2022 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: 29 de setembre de 2022
Part específica: divendres 30 de setembre de 2022 a les 9.30h. Els aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de
l'inici de la prova

Qualificacions provisionals: 4 d'octubre de 2022
Qualificacions definitives: 10 d'octubre de 2022
Reclamacions i recursos respecte de les qualificacions: Consultar l’annex 2 de la RESOLUCIÓ EDU/146/2022

*Els llistats i les qualificacions de les proves es publica a la pag. Web del Departament d’Educació i es pot consultar
utilitzant el número de document d’identificació personal (el DNI,NIE o passaport) i el codi de sol·licitud que consta en
el resguard de la inscripció
La informació completa de les proves d’ la podeu consultar a l’apartat “Normativa de les proves d’accés” a l’ANNEX 2 de
la RESOLUCIÓ EDU/146/2022, de 26 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de
formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de carácter general d’ensenyaments
esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2022.

