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INFORMACIÓ – PROVES LLIURES DE GES – TRIBUNAL 16_ONT
DATA: DIVENDRES, 29 DE GENER DE 2021
HORA: 09.00 H
LLOC: AULES 0D1 – 1E2 – CPFPA SANT CARLES - ONTINYENT
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 HistòricoCulturals)
MÓN DEL TREBALL
CASTELLÀ

3a PROVA

16.00 – 19.00 h

VALENCIÀ
LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÉS/FRANCÉS)

L’alumne/a haurà de fer acte de presència el dia 29 de gener de 2021 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
L’alumnat 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.
L’alumnat que vinga amb símptomes relacionats amb els de la COVID-19, no podrà fer la prova.
El president del Tribunal 16_ONT de Proves Lliures de G.E.S.O.
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NOTA INFORMATIVA – QUALIFICACIONS – TRIBUNAL 16_ONT
Convocatòria Gener 2021
NOTES PROVISIONALS
A partir del 6 de febrer ja estaran disponibles els resultats provisionals de les proves per consultar-les
telemàticament mitjançant el seu DNI. Al suro destinat a la informació del CPFPA Sant Carles i a la
web www.fpaontinyent.com 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=generarPant
allaConsultaDni&tipo=PRLIBRESESONOTAS
RECLAMACIONS I REVISIÓ DE NOTES
Del 8 al 12 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 8 febrer

Dimarts 9 febrer

Dimecres 10 febrer

Dijous 11 febrer

Divendres 12 febrer

MATÍ
DI – DJ
(13.00-14:00)

PIM
NES
CIT
ANGLÉS/FRA

STPHC
MÓN TREBALL

PIM
NES
CIT
ANGLÉS/FRA

STPHC
MÓN TREBALL

TOTES LES
MATÈRIES
HORARI:
10.00 – 13.00

VESPRADA
DL – DJ
(16:00-17.00)

STPHC
MÓN TREBALL
CASTELLÀ
VALENCIÀ

ANGLÉS/FRA
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
fins el dia 12 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 13 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
en horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i dimarts i dijous, també, de 18 a 20.30 hores. 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 (2023) per a
arreplegar el títol oficial de l’ESO que arribarà al centre al seu nom.

El president del Tribunal 16_ONT de Proves Lliures de G.E.S.O.

Benvolgut/da,
Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, volem informar-te que el dia 29 de gener de
2021, es realitzarà la primera convocatòria de la prova perquè les persones majors de 18 anys
puguen obtindre el títol de graduat o graduada en Educació Secundària a la Comunitat valenciana,
tal com està previst a la Resolució de 14 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació
Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2020-2021 i es
dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la
prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o
graduada en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.
A causa de la situació sanitària actual donada per la pandèmia de la Covid-19, des de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport s’ha establit un protocol, d’acord amb les recomanacions
de les autoritats sanitàries, per a garantir les mesures de seguretat i higiene per a dur a terme la
prova.
D’acord amb les prescripcions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el cas que
tingues símptomes compatibles amb la Covid-19, o si se t’ha diagnosticat la malaltia i encara et
trobes en període d'aïllament, o si et trobes en quarantena per contacte estret amb alguna
persona amb símptomes o diagnosticada, no pots assistir a la prova que se celebrarà el dia 29
de gener de 2021.
En aquest cas, hauràs d’acreditar un certificat mèdic que aconselle o obligue a estar confinat/da
(durant un període que continga la data de l’examen, 29 de gener de 2021), per a poder participar
en la prova extraordinària que es realitzarà el 5 de març de 2021. Si és el teu cas, hauràs de
consultar el web del Servei d’Ordenació Acadèmica, http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacionacademica/formacion-de-personas-adultas, on es donaran les instruccions perquè feu arribar
aquest certificat i se us incloga en el llistat de persones admeses per a la realització de la prova
extraordinària del dia 5 de març de 2021.
D’altra banda, hem de comunicar-te que el Decret 2/2021, de 24 de gener, del president de la
Generalitat, limita la mobilitat als municipis amb població superior a 50.000 habitants des de
les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns. Per aquest motiu, com que l’horari
de la prova és des de les 9 hores del matí fins a les 19 hores de la vesprada, el tribunal et
facilitarà un certificat per poder eixir del municipi on es realitza la prova o entrar al teu
municipi en cas de ser poblacions d’aquestes característiques.
A més a més, adjuntem en aquest correu un model de declaració responsable per si et
presentes únicament a la tercera part de la prova (de 15:30 a 19 hores) i no tens accés al certificat
que expedirà el tribunal durant el matí.
I, per últim, hem de recordar-te que:
- Cal anar a la prova amb el document identificatiu original amb el qual has realitzat la
inscripció.
- L'ús de la mascareta és obligatori.
- Les respostes s’han d’emplenar amb bolígraf blau o negre.
- No està permés l’ús de cap mena de dispositiu mòbil o electrònic, calculadora o
diccionari.
Salutacions,

Estimado/da,
Desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, queremos informarte de que el día 29 de
enero de 2021, se realizará la primera convocatoria de la prueba para que las personas
mayores de 18 años puedan obtener el título de graduado o graduada en Educación Secundaria
en la Comunidad valenciana, tal como está previsto en la Resolución de 14 de octubre de 2020,
de la Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación, por la cual se convocan las
pruebas del curso académico 2020-2021 y se dictan las instrucciones que regulan el
procedimiento administrativo para la inscripción y gestión de la prueba para que las personas
mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de graduado o graduada en
Educación Secundaria en la Comunidad Valenciana.
A causa de la situación sanitaria actual dada por la pandemia de la Covid-19, desde la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte se ha establecido un protocolo, de acuerdo con las
recomendaciones de las autoridades sanitarias, para garantizar las medidas de seguridad e
higiene para llevar a cabo la prueba.
De acuerdo con las prescripciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en el
supuesto de que tengas síntomas compatibles con la Covid-19, o si se te ha diagnosticado la
dolencia y todavía te encuentras en periodo de aislamiento, o si te encuentras en cuarentena por
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada, no puedes asistir a la
prueba que se celebrará el día 29 de enero de 2021.
En este caso, tendrás que acreditar un certificado médico que aconseje u obligue a estar
confinado/da (durante un periodo que contenga la fecha del examen, 29 de enero de 2021), para
poder participar en la prueba extraordinaria que se realizará el 5 de marzo de 2021. Si es tu
caso, tendrás que consultar la web del Servicio de Ordenación Académica,
http://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas, donde se
darán las instrucciones para hacer llegar este certificado y se os incluya en el listado de personas
admitidas para la realización de la prueba extraordinaria del día 5 de marzo de 2021.
Por otro lado, tenemos que comunicarte que el Decreto 2/2021, de 24 de enero, del presidente de
la Generalitat, limita la movilidad en los municipios con población superior a 50.000
habitantes desde las 15.00 horas del viernes hasta las 06.00 horas del lunes. Por este motivo,
como el horario de la prueba es desde las 9 horas de la mañana hasta las 19 horas de la tarde, el
tribunal te facilitará un certificado para poder salir del municipio donde se realiza la prueba o
entrar en tu municipio en caso de ser poblaciones de estas características.
Además, adjuntamos en este correo un modelo de declaración responsable por si te presentas
únicamente a la tercera parte de la prueba (de 15:30 a 19 horas) y no tienes acceso al certificado
que expedirá el tribunal durante la mañana.
Y, por último, tenemos que recordarte que:
- Hay que ir a la prueba con el documento identificativo original con el cual has realizado
la inscripción.
- El uso de la mascarilla es obligatorio.
- Las respuestas se tienen que rellenar con bolígrafo azul o negro.
- No está permitido el uso de ningún tipo de dispositivo móvil o electrónico, calculadora o
diccionario.
Saludos,

Jo,

_______________________________

amb

DNI/NIE/número

d’identificació

_______________________ estic inscrit/a en la prova perquè les persones majors de díhuit
anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària a
la

Comunitat

Valenciana,

que

es

realitza

el

dia

29

de

gener

al

municipi

de___________________ i per això adjunte el justificant d’inscripció i el llistat de persones
admeses corresponent.
El punt 4 de l’apartat primer del Decret 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat,
pel qual es limita la permanència de grups de persones en espais públics i privats, es prorroga
la mesura de restricció de l'entrada i l’eixida de persones del territori de la Comunitat
Valenciana i es limita, durant els caps de setmana i els dies festius, l'entrada i l'eixida dels
municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants (DOGV 9004bis, de
25 de gener de 2021), empara aquesta excepció de mobilitat.

_______________________, 29 de gener de 2021

Firmat:

