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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Institut Joan Brudieu

PROVA D’ACCÉS «CFM — 2017»
Inscripció
Pagament

del 20 (09:00 h) fins al 29 de març
fins a les 22:00 del 30 de març

Sol·licitud recursos addicionals
persones amb necessitats específiques

Direcció General d'Atenció a la
Família i Comunitat Educativa

Fins al 31 de març

Exempcions
Servei d'Immersió i Acolliment
Lingüístic del Departament
d'Ensenyament

Fins al 31 de març

Institut

• Res, si està automatitzat
• Si no ho està, certificat del 26
al 28 d’abril

Institut

Fins al 24 d’abril

• per cursar PFI o haver-lo
cursat

Institut

• Res, si està automatitzat
• Si no ho està, certificat del 26
al 28 d’abril

• per experiència en tasques de
voluntariat, etc
• per esportista d’alt nivell

Direcció General de
Formació Professional Inicial i
Ensenyaments
de Règim Especial

Fins al 17 de març

Llengua catalana
Total
• si s’ha superat un PFI amb 8 o
més
Part científica i tecnològica
• per experiència laboral

Presentació de la documentació a la CA
Sol·licitud d'exempcions a la CA
GM Llista provisional d'admesos i exclosos
Reclamacions i Presentació de
documentació complementària
Llista definitiva d'admesos i exclosos
PROVA
Dia: 10 de maig
Hora presentació: 15.30 h.
Horari

de 16.00 a 18.00 h.

de 18.00 a 18.30 h.

de 18.30 a 20.30 h.

del 18 fins al 24 d'abril
fins a les 14:00 del 24 d'abril
25 d'abril
del 26 d’abril a les 14:00 del 28 d’abril
2 de maig

Matèries
PART COMUNICATIVA I SOCIAL
• competència en llengua catalana
• competència en llengua castellana
• competència social i ciutadana
• competència en llengua estrangera (anglès o
francès)
Descans
PART MATEMÀTICA
• competència matemàtica
PART CIENTIFICOTECNOLÒGICA
• competència d’interacció amb el món físic
• competència en tecnologia

Aquest document (17_CF_Proves_acces_CFM_Desenvolupament) pot quedar obsolet una vegada imprès (3-març-17)
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CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES
Sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Prova GM
Dia
Horari
Presentació

Qualificacions provisionals

No més tard de les 12:00 del 11 de maig
No més tard del 15 de maig
17 de maig
09:30
30 minuts abans de l’inici

19 de maig,

[al web del Departament, amb el DNI i el codi
de sol·licitud del resguard d'inscripció]

Termini de consultes
[demaneu hora a Secretaria]

Termini per presentar reclamacions
[a Secretaria, amb sol·licitud raonada]

Qualificacions definitives

divendres 19 (matí, fins a les 14:00)
dilluns 22 (matí / tarda)
dimarts 23 (matí / tarda)
dilluns 22 (matí / tarda)
dimarts 23 (matí / tarda)
dimecres 24 (matí, fins a les 14:00)
25 de maig,

[al web del Departament, amb el DNI i el codi
de sol·licitud del resguard d'inscripció]

Lliurament certificats

a partir del 25 de maig, a les 11:00 h, a Secretaria

La Seu d’Urgell, febrer de 2017
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