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CALENDARI PROVES D’ACCÉS CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JULIOL 
 CURS 2013-14 

 
PREINSCRIPCIÓ: Fins al 26-06-13 

 
JUNY - JULIOL Hora PROVES D’ACCÉS 

Dijous 27 juny  Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos 
Del 28 juny al 2 juliol  Període de reclamacions de la llista provisional d’admesos i exclosos
Dimecres 3 juliol  Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos 

JULIOL Hora PROVES D’ACCÉS 
  1r exercici: prova teòrica 
Dijous 4 10 h Primer exercici: prova escrita  
  2n exercici: proves tècniques 
Dilluns 8 9 h Segon exercici: a) Proves de moviment 
Dimarts 9 9 h Segon exercici: b) Prova de veu, dicció i música 
Del 10 al 12 9 h Segon exercici: c) Prova d’interpretació  
Dilluns 15  Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes. 

Del 16 al 18 9 a 14h  Període de reclamacions de la llista provisional de persones aptes i 
no aptes.

Divendres 19  Revisions de les reclamacions contra la llista provisional de 
persones aptes i de persones no aptes 

Divendres 19  Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes i 
publicació de la llista provisional d’adjudicació de places 

Del 22 al 24 9 a 14h Període de reclamacions de la llista provisional d’adjudicació de 
places 

A partir del 24  Sol·licitud dels certificats d’haver superat la prova 
Dijous 25  Publicació de la llista definitiva d’adjudicació de places 

 MATRÍCULA
Del 25 al 26 9 a 14h Concertació de cita a la secretaria del centre per tramitar matrícula

Del 29 al 30 9 a 14h Formalització de la matrícula de 1r 
Dimecres 31  Publicació de vacants i concertació de cita a la secretaria del centre 

per formalitzar la matrícula 
AGOST   

Dijous 1 9 a 14h Formalització de la matrícula de places vacants de 1r 
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L’assistència i la puntualitat a tots els exercicis de les proves és obligatòria. Els aspirants seran 
convocats als diversos exercicis en una crida única cada dia en la qual s’anunciarà l’horari previst de la 
jornada i l’aula per a cada prova.  
 
La no assistència a qualsevol d’aquestes crides suposarà l’exclusió de l’aspirant no presentat, el qual 
perdrà el dret de realització de l’exercici corresponent i, en conseqüència, el dret a obtenir plaça. 
L’aspirant haurà de dur sempre el DNI, Passaport o NIE. 


