
INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE EL CALENDARI  DE LES PROVES D’ACCÉS – 2021
(Segons correcció d’errors de la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial)  

➢  CALENDARI DE LES PROVES:

1. Inscripció: del 22 al 31 de març.
2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 28 d'abril
3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 28 d'abril
4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 28 al 30 d'abril
5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 6 de maig
6. Realització prova d'accés a grau mitjà i superior: 24 i 25 de maig
7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 31 de maig
8. Reclamació llistes provisionals qualificacions: de l’1 al 2 de juny
9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà  i superior: fins el 30 de juny (Segons 
correcció d’errors de la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial)

10. Publicació llistes definitives qualificacions:  del 4 de juny a l’1 de juliol (Segons correcció d’errors de la 
Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial)

11. Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 4 de juny al 2 de juliol ((Segons correcció d’errors de 
la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial)

➢ CALENDARIO DE LAS PRUEBAS:

1. Inscripción: del 22 al 31 de marzo
2. Publicación listas alumnos que deben realizar la prueba en otro centro: 28 de abril
3. Publicación listas provisionales de admitidos: 28 de abril
4. Reclamación listas provisionales de admitidos y excluidos: del 28 al 30 de abril
5. Publicación listas definitivas de admitidos y excluidos: 6 de mayo
6. Realización prueba de acceso a grado medio y superior: 24 y 25 de mayo
7. Publicación listas provisionales calificaciones: 31 de mayo
8. Reclamación listas provisionales calificaciones: del 1 al 2 de junio
9. Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado medio y superior: hasta el 30 de junio 
(Según corrección de errores de la Resolución 23/12/2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial)

10. Publicación listas definitivas calificaciones : del 4 de junio al 1 de julio (Según corrección de errores de la 
Resolución 23/12/2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial)

11. Entrega de certificados prueba grado medio y superior: del 4 junio al 2 de julio (Según corrección de 
errores de la Resolución 23/12/2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial)

Paiporta, a 12 de maig de 2021

Secretaria


