
 
ANNEX 4 

Calendari de la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius 
de les Illes Balears 2017 
 

 

Dates Actuació Article 

Del 18 al 24 de 
maig 

Inscripció per fer la prova. 
2 

25 de maig 
Publicació de la llista provisional de persones admeses i de 
persones excloses. 

7 

26 i 29 de maig Termini de reclamacions contra les llistes provisionals. 8 

29 de maig 

Resolució de les reclamacions. 

Relació de possibles canvis en el lloc i hora de la prova. 
Informació sobre les seus que encara estaven per determinar. 

Informació sobre els diferents torns segons els centres 
d’inscripció, si és dóna el cas.. 

Publicació de la llista de les proves d’accés que no es 
duran a terme per falta d’aspirants, si és dóna el cas. 

Publicació del nomenament dels membres dels diferents 
tribunals avaluadors. 

8 

12 

 

 

12 

 

9 

 

14 

30 de maig 

Publicació de la llista definitiva de persones admeses. 

Publicació de la relació d’estris (si escau). 

Cada centre comunica a la DGPOC la llista definitiva de les 
persones admeses. 

9 

 

10 

11 

 

1,2,3,4,6,8,9,10
,11,15,16,17 i 

18 de juny 
Dies de les proves segons modalitats 

 

12 

6 de juny 
Reunió prèvia a les proves d’accés de Muntanya i 
Escalada 

12 

19 de juny Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes 17 

20 i 21 de juny 
Termini de reclamacions contra la llista provisional davant el 
director del centre. 

18 

22 de juny Revisió de les reclamacions. 18 

23 de juny Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes. 19 

26 de juny Tramesa de la còpia de les actes de les proves a la DGPOC. 20 

26 de juny Lliurament dels certificats d’aptitud. 21 

Del 26 al 30 de Procés d’admissió al curs 2017-2018. 22 



 
juny 

Juliol Matrícula al curs 2017-2018. 23 

 
 


