PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR 2022
IMPORTANT! CONSULTAU TOTA LA INFORMACIÓ A:

fp.caib.es

Opció de Ciències de la Salut i Mediambientals: IES Cap de Llevant (Maó)
Opció d’Humanitats i Ciències Socials: IES M. Àngels Cardona (Ciutadella)
Opció de Ciències i Tecnologia: IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó)
Pagament telemàtic: www.atib.es Imprimiu el justificant de pagament 046 de l’ATIB

Sense bonificacions : 34,87€
Amb bonificacions : 17,43€ (consultau les bonificacions a fp.caib.es)
3-17 de març

Inscripció per fer la prova.

24 de març

Llista provisional de persones admeses i excloses.

25, 28 i 29 de març

Reclamacions contra les llistes provisionals.

7 d’abril

Llista definitiva de persones admeses i excloses.

11 i 12 de maig

Realització de les proves.

19 de maig

Publicació llista provisional d’aptes i no aptes.

24, 25 i 26 de maig

Reclamacions contra les llistes provisionals dels resultats.

31 de maig

Llista definitiva de resultats i lliurament de certificats ww.iescapdellevant.org

www.iescapdellevant.org
www.iescapdellevant.org
www.iescapdellevant.org

OPCIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT I MEDIAMBIENTALS: dóna accés als cicles de:
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Activitats físiques i esportives
Agrària
Imatge personal
Indústries alimentàries
Maritimopesquera (només al cicle formatiu d’Aqüicultura)
Química
Sanitat
Seguretat i Medi ambient

Part comuna. 11 de maig a les 16:00h (durada: 1 hora per examen)
• Llengua castellana
• Llengua catalana. La possessió del nivell B2 o superior suposa l’exempció de la prova.
• Llengua estrangera: anglès. La possessió de A2 o superior suposa l’exempció de la prova.
Part específica. 12 de maig a les 16:00h (durada: 1,5 hores per examen)
S’hauran escollit dues matèries entre les següents:
• Biologia
• Ciències de la terra i mediambientals
• Educació física
• Matemàtiques
• Química
El dia de la prova és imprescindible presentar el DNI, el NIE o el passaport.
Aconsellam presentar-vos 15 minuts abans de l’inici de cada prova.

