
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2013, de la Direcció Gene-
ral de Formació Professional i Ensenyances de Règim 
Especial, d’addició de l’annex I A a la Resolució de 26 de 
març de 2013, de la Direcció General de Formació Pro-
fessional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es 
convoquen proves d’accés als cicles formatius de Forma-
ció Professional. [2013/5913]

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2013, de la Dirección 
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régi-
men Especial, de adición del anexo I A a la Resolución de 
26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por 
la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formati-
vos de Formación Profesional. [2013/5913]

En virtut de les facultats que em concedix l’Orde de 31 de març de 
2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les proves 
d’accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional 
inicial del sistema educatiu en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valen-
ciana (DOCV 17.04.2009).

Als efectes de garantir el compliment dels terminis legals establits 
en la Resolució de 26 de març de 2013, de la Direcció General de For-
mació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es 
convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional 
i davant de la coincidència d’estos terminis amb dies declarats festius 
escolars en la localitat d’Alacant, s’addiciona a la dita resolució als 
únics efectes del municipi d’Alacant l’annex I A.

València, 23 de maig de 2013.– El director general de Formació Pro-
fessional i Ensenyances de Règim Especial: Gonzalo Alabau Zabal.

En virtud de las facultades que me concede la Orden de 31 de marzo 
de 2009, de la Consellería de Educación, por la que se regulan las prue-
bas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la Formación 
Profesional inicial del sistema educativo en el ámbito de gestión de la 
Comunitat Valenciana (DOCV 17.04.2009).

A efectos de garantizar el cumplimiento de los plazos legales estable-
cidos en la Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General 
de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que 
se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Pro-
fesional y ante la coincidencia de estos plazos con días declarados festivos 
escolares en la localidad de Alicante, se adiciona a dicha resolución a los 
únicos efectos del municipio de Alicante el anexo I A.

Valencia, 23 de mayo de 2013.– El director general de Forma-
ción Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Gonzalo Alabau 
Zabal.
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ANNEX I A/ ANEXO I A
Calendari/ Calendario

Del Al
Inscripció
Inscripción

26 d'abril
26 de abril

10 de maig
10de 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

21 de maig
21 de mayo

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

21 de maig
21 de mayo

23 de maig
23 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 superior convocatòria ordinària
Realización prueba de acceso 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 prova grau superior convocatòria ordinària
Reclamación listas provisionales calificaciones prueba grado superior convocatoria 
ordinaria

17 de juny

17 de junio

19 de juny

19 de junio
Realització prova grau mitjà convocatòria ordinària
Realización prueba grado medio convocatoria ordinaria

14 de juny
14 de junio

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

19 de junio

19 de junio
Reclamació llistes provisionals qualificacions proves grau mitjà convocatòria ordinària
Reclamación listas provisionales calificaciones pruebas grado medio convocatoria 
ordinaria

25 de juny

25 de junio

27 de juny

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

26 d'abril

26 de abril

27 de juny

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

26 d'abril

26 de abril

27 de juny

27 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

28 de juny

28 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

28 de juny

28 de junio

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

3 de setembre

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

6 de setembre
6 de septiembre

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

6 de setembre
6 de septiembre

9 de setembre
9 de septiembre

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

3 de setembre
3 de septiembre

9 de setembre
9 de septiembre

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

12 de setembre

12 de septiembre

12 de setembre

12 de septiembre
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