PROVES LLIURES 2022 IES CAP DE LLEVANT
Resum informatiu

IMPORTANT: Calendari, sol·licitud, pagament de taxes, normativa i més informació a:

fp.caib.es
GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

IMP22 Perruqueria i cosmètica capil·lar
SSC21 Atenció a persones en situació de dependència
AFD21 Guia en el medi natural i de temps lliure
(només mòduls del 1r curs)
SAN23 Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE)
*AFD21 Conducció d’activitats físiques i esportives
en el medi natural (CAFEMN) (LOGSE)

AFD31 Ensenyament i animació socioesportiva
SAN36 Laboratori clínic i biomèdic
SSC31 Educació infantil
SSC33 Integració social (no es fan proves lliures de cap
mòdul)
*AFD31 Activitats físiques i esportives (LOGSE)

*Només es poden inscriure a aquests cicles els alumnes que ja tenguin algun mòdul d’aquests cicles superats.

PAGAMENT: En cas de pagament amb bonificació, heu d’acreditar aquesta circumstància
documentalment (consultau la pàgina fp.caib.es)
Grau mitjà:

9,29 €/mòdul Sense bonificació

4,64€/mòdul Amb bonificació

Grau superior:

12,78 €/mòdul Sense bonificació

6,40 €/mòdul Amb bonificació

GS Ensenyament i animació socioesportiva (mòduls en anglès)
Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística (1r curs)
Activitats d’oci i temps lliure (2n curs)
GS Laboratori clínic i biomèdic (mòduls en anglès)
Biologia molecular i citogenètica (1r curs)
Tècniques d’immunodiagnòstic (2n curs)
GS Educació infantil (mòduls en anglès)
Autonomia personal i salut infantil (1r curs)
El joc infantil i la seva metodologia (2n curs)

3 – 11 de març

Inscripció a les proves

22 de març

Llista provisional d’admesos**

23, 24 i 25 de març

Reclamacions contra les llistes provisionals

12 d’abril

Llistes definitives**

Abans del 13 d’abril

Calendari de les proves i relació d’estris

2 – 27 de maig

Proves lliures

5 dies hàbils posteriors a les proves

Publicació dels resultats**

3 dies hàbils posteriors a la publicació de
resultats

Termini de reclamacions contra els resultats

L’endemà de la resolució de les reclamacions

Llista definitiva dels resultats**

A partir de la publicació de la llista definitiva

Lliurament de certificats i de les acreditacions

**Les llistes es publicaran a la web del centre:

www.iescapdellevant.org

