Calendari del procediment d’inscripció i de realització de les proves lliures
Convocatòria any 2013
Actuació

Article

Dates

Termini d’inscripció per fer les proves,
excepte el mòdul d’FCT

11

Del 25 de febrer 8 de
març de 2013

Publicació de les relacions provisionals de
persones inscrites

15

13 de març

Reclamacions contra aquestes relacions
provisionals

16

13,14 i 15 de març

Publicació de les relacions definitives de
persones inscrites

17.1

19 de març

17.2

19 de març

17.3

19 de març

Cada centre comunica a la DGOIFP el
nombre de persones inscrites per fer les
proves i els mòduls als quals es matriculen
Cada centre comunica a la DGOIFP el nom
de les persones inscrites que resideixen en
una illa on no s’imparteix el cicle objecte de
la inscripció, i els mòduls als quals es
matriculen
Assignació del projecte a realitzar per
l’avaluació del mòdul professional de
projecte
Període de desenvolupament de les proves
segons el calendari del centre

31

Abans del 17 d’abril

19.1

Del 2 al 31 de maig

Publicació del calendari de les proves

19.5

Com a mínim, 20 dies
abans de l’inici de les
proves

Tramesa de la còpia del calendari a la
DGOIFP

19.6

El mateix dia que es
publica en el centre
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Publicació de la relació d’estris necessaris
per fer les proves (si escau)

19.3

Dia de publicació del
calendari de les proves

20

Abans de l’inici de les
proves

23

Cinc dies hàbils
posteriors a la realització
de la prova

23

Tres dies hàbils posteriors
a la publicació dels
resultats provisionals

23

Dia següent de la
resolució de les
reclamacions

Termini perquè les persones que no estiguin
conformes amb el resultat de la prova
puguin presentar un recurs d’alçada davant
el director general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional

23

Un mes des de la
publicació de la llista
definitiva

Tramesa de la còpia de les actes d’avaluació
a la DGOIFP

24.5

Deu dies després de la
sessió d’avaluació

Creació de les comissions avaluadores i
elaboració de les proves
Publicació dels resultats provisionals de
cada prova
Reclamacions davant la Comissió
Avaluadora
Publicació de la llista definitiva de les
qualificacions de la prova

Lliurament dels certificats i de les
acreditacions
Finalització del procés d’avaluació, excepte
el mòdul professional de projecte
Finalització del procés d’avaluació del
mòdul professional de projecte

27

A partir de la publicació
de la llista definitiva

28

Abans del 12 de juny

31

Abans del 21 de juny
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