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INFORMACIÓ – PROVES LLIURES DE GES – TRIBUNAL 15_ONT
DATA: DIVENDRES, 21 DE GENER DE 2022
HORA: 09.00 H
LLOC: ZONA D’ENTRADA A L’EDIFICI DEL CPFPA SANT CARLES D’ONTINYENT
Carrer Maians 53
HORARI

1a PROVA

2a PROVA

09.00 - Entrada
09.30 – 11.30 h
12.00 – 14.00 h

MATÈRIES PER PROVA

PIM (Processos i Instruments Matemàtics)
NES (Naturalesa, Ecologia i Salut)
CIT (Ciències i Tecnologia)
STPHC (Societat, Territori i Processos Històrico-Culturals)
MÓN DEL TREBALL
CASTELLÀ

3a PROVA

16.00 – 19.00 h

VALENCIÀ
LLENGÜA ESTRANGERA (Anglés/Francés/etc.)

L’alumne/a haurà de fer acte de presència el dia 21 de gener de 2022 a les 09.00 hores per a començar a
fer la primera prova a les 09.30 h. Els alumnes que es presenten sols a la 2a o 3a prova, no cal que estiguen
a les 09.00 hores en el centre, poden vindre directament a fer-les 15 minuts abans de l’hora de començament
establert.
Passada mitja hora des del començament de cada prova, l’alumnat podrà abandonar l’aula de l’examen i ja
no s’admetrà cap alumne que no s’haja enregistrat prèviament.
Després de cada prova hi haurà un descans.
Els alumnes hauran de vindre amb el seu DNI o passaport en vigor (alumnat de nacionalitat espanyola)
o amb la targeta de residència del NIE en vigor (alumnat estranger). Podrà aportar la documentació
que no va poder enviar pel PROP per poder validar i acceptar la seua sol·licitud. Eixa documentació
la podrà aportar en qualsevol moment mentre dure la prova.
REQUERIMENTS ESPECIALS DE PROTECCIÓ DINS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT PER
PREVINDRE LA COVID-19 EN LES PROVES LLIURES DE GES
No podran accedir al centre educatiu persones amb símptomes compatibles amb COVID, persones amb la
malaltia o en quarantena. A més, tothom haurà de vindre obligatòriament amb mascareta per fer les proves.
En cas d’ensurt, el tribunal li’n proporcionarà una. Una vegada siga cridat, abans d’entrar, se li mesurarà la
temperatura. Si el resultat fou de 37,5º C o superior, haurà de contactar amb el seu centre de salut i no podrà
entrar a fer les proves.
Després, haurà de llavar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (n’hi haurà a l’entrada) i se li indicarà l’aula on
haurà d’anar i el seient que se li haurà assignat per a la realització de totes les proves del dia.
El president del Tribunal 15_ONT de Proves Lliures de G.E.S.O.
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NOTA INFORMATIVA – QUALIFICACIONS – TRIBUNAL 15_ONT
NOTES PROVISIONALS
A partir del 28 de gener es podran consultar els resultats provisionals de les proves telemàticament
mitjançant el seu DNI. Al suro destinat a la informació del CPFPA Sant Carles i a la web
www.fpaontinyent.com (web del CPFPA Sant Carles) es penjarà l’enllaç per a veure els resultats.
L’enllaç directe a la pàgina de Conselleria és el següent:
https://appweb1.edu.gva.es/CiudadanosWeb/public/pruebaslibresbachiller.do?metodo=generarPan
tallaConsultaDni&tipo=PRLIBRESESONOTAS
RECLAMACIONS I REVISIÓ DE NOTES
Del dilluns 31 de gener al dijous 3 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 31 gener

Dimarts 1 febrer

Dimecres 2 febrer

Dijous 3 febrer

MATÍ
(12:30-14:00)

PIM
NES
CIT
ANGLÉS/FRANCÉS

STPHC
MÓN TREBALL

PIM
NES
CIT
ANGLÉS/FRANCÉS

STPHC
MÓN TREBALL

VESPRADA
(16:00-18:30)

STPHC
MÓN TREBALL
CASTELLÀ
VALENCIÀ

ANGLÉS/FRANCÉS
PIM
NES
CIT
CASTELLÀ
VALENCIÀ

STPHC
MÓN TREBALL
CASTELLÀ
VALENCIÀ

ANGLÉS/FRA
PIM
NES
CIT
CASTELLÀ
VALENCIÀ

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
l’administració del centre, on figuraran les dades personals de l’alumne/a (nom i cognoms i DNI), es
seleccionarà la prova o proves a revisar i s’exposarà el motiu de la reclamació.
Les reclamacions presentades per escrit (sense rebre atenció presencial) seran resoltes també per escrit abans
del dia 4 de febrer, de manera que l’alumna/e que haja presentat una reclamació podrà arreplegar la resolució
a la seua reclamació a partir d’eixe dia en la secretaria del centre.
NOTES DEFINITIVES, BUTLLETINS DE NOTES I TÍTOLS DE GES
A partir del 4 de febrer es faran públics els resultats definitius de les proves en el mateix suro i a la mateixa
pàgina web dels resultats provisionals. A partir d’aleshores, els alumnes podran passar per secretaria 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 (2024) per a
arreplegar el títol oficial de l’ESO que arribarà al centre al seu nom.
El president del Tribunal 15_ONT de Proves Lliures de G.E.S.O.

