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NOTA INFORMATIVA – QUALIFICACIONS – TRIBUNAL 1_ONT
NOTES PROVISIONALS
A partir del 2 de febrer es podran consultar els resultats provisionals de les proves de dues maneres:
1) Telemàticament, mitjançant el següent enllaç i identificant-se amb el DNI:
http://appweb.edu.gva.es/CiudadanosWeb/core/public/jsp/inicio.jsp
2) Presencialment, consultant l’acta provisional de notes que es trobarà penjada en el suro de l’entrada
al Centre de Formació de Persones Adultes Sant Carles d’Ontinyent en l’espai reservat per la direcció del
centre.
RECLAMACIONS I REVISIÓ DE NOTES
Durant la setmana del 4 al 8 de febrer en el CPFPA Sant Carles es podrà fer la revisió presencial dels
exàmens i de les qualificacions en l’horari d’atenció següent:
Dilluns 4 febrer
MATÍ

VESPRADA

Dimarts 5 febrer

Dimecres 6 febrer

Dijous 7 febrer

Divendres 8 febrer

11.30 – 13.00

-

-

-

-

TOTES LES
MATÈRIES

15.30 – 17.00

MÓN DEL
TREBALL i STPHC

-

MÓN DEL
TREBALL i STPHC

-

-

16.00 – 17.30

-

VALENCIÀ i
CASTELLÀ

-

VALENCIÀ i
CASTELLÀ

-

18.30 – 20.00

-

PIM , NES, CIT i
LLENGUA
ESTRANGERA

-

PIM, NES, CIT i
LLENGUA
ESTRANGERA

-

Fora de l’horari d’atenció del tribunal anteriorment establert per a les matèries, les reclamacions s’hauran de
presentar per escrit, emplenant per a tal finalitat el formulari corresponent que serà facilitat pel personal de
la secretaria del centre on figuraran les dades personals de l’alumne/a (nom i cognoms i DNI), es
seleccionaran la prova o proves a revisar i motiu de la reclamació.
Les reclamacions presentades per escrit (sense rebre atenció presencial) seran resoltes també per escrit
entre els dies 11 i 14 de febrer, ambdós inclosos, de manera que l’alumna/e que haja presentat una
reclamació podrà arreplegar la resolució a la seua reclamació per escrit durant eixos dies en la secretaria
del centre.
NOTES DEFINITIVES, BUTLLETINS DE NOTES I TÍTOLS DE GES
A partir del 16 de febrer es faran públics els resultats definitius de les proves a la pàgina web
http://appweb.edu.gva.es/CiudadanosWeb/core/public/jsp/inicio.jsp, i presencialment, al suro de
l’entrada al centre d’adults, on es penjarà l’acta definitiva de les notes. Des d’aleshores, podran passar a
arreplegar els butlletins oficials de notes i, si escau, la proposta de títol d’ESO corresponent. L’alumna/e
haurà de mostrar el seu DNI i signar la recepció del/s document/s corresponent/s.
L’alumne/a podrà autoritzar a una altra persona per a arreplegar els seus butlletins. D’esta forma, la persona
encarregada d’arreplegar-los haurà de presentar l’escrit d’autorització corresponent signat per la persona
interessada. Haurà de signar en nom de l’alumne/a i farà constar el seu DNI.
Les persones que obtinguen el títol de GES en aquesta convocatòria de proves lliures haurà de personar-se
en el CPFPA Sant Carles a partir de DOS any després de la data d’aquesta convocatòria (2021) per a
arreplegar el títol oficial de l’ESO que arribarà al centre al seu nom.
El president del Tribunal 1_ONT de Proves Lliures de G.E.S.O.

