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INFORMACIONS SOBRE LES PROVES LLIURES DEL GES
Atès que l’última prova (àmbit de la comunicació) de la primera convocatòria de les esmentades
proves va quedar suspesa d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. En la situació actual, s’han dut a terme els tràmits
necessaris administratius i es disposa d’autorització per a reiniciar les gestions per a la
realització de les esmentades proves i començar a preveure tot el procediment que se’n derivi.
NOVES DATES
Examen de l'àmbit de la comunicació: 5 de juny de 2020. Properament es publicarà l'hora de
convocatòria.
Qualificacions provisionals: a partir del 10 de juny de 2020
Presentació de reclamacions: de l’11 al 15 de juny de 2020
Qualificacions definitives: a partir del 17 de juny de 2020
Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals
i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
Presentació de reclamacions
Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions
d’exàmens, es presentaran per correu a la bústia electrònica oficial del centre. El centre enviarà
un correu d’acusament de rebuda de la reclamació, on a més s’indicarà com i quan aquesta es
durà a terme.
Bústia electrònica oficial del centre CFA Vallès: a8061221@xtec.cat
Certificats de superació

Els certificats de superació de les proves s’enviaran per correu ordinari.
Els/Les aspirants que vulguin participar en un procés de preinscripció (Batxillerat i/o CFGM)
hauran de formalitzar la preinscripció i abans del 3 de juliol fer arribar el certificat de
superació de les proves lliures que rebran per correu al centre on han presentat la
preinscripció per al curs 2020-21.
Indicacions per al dia de la prova
Cal dur el material necessari per a la prova ja que el centre no en facilitarà, per exemple, el
bolígraf. Es recomana portar-ne més d’un.
És imprescindible portar mascareta i guants.

Cal seguir les indicacions d’accés i desallotjament de les aules.

S’elimina el descans entre les proves de llengua catalana/castellana i anglès per un tema de
seguretat.

