
Calendario Probas de Acceso a ciclos medios e superiores para os centros educativos. 
Convocatoria ordinaria 

ANO 2013 
 

Probas de acceso  Datas Grao superior Datas Grao medio 

Inscrición para á proba.  
28 de xaneiro ao 8 de 

febreiro  
25 de febreiro ao 8 de 

marzo 

Publicación da listaxe provisoria de inscritos.  15 de febreiro 12 de marzo 

Reclamación a listaxe provisoria de inscritos.  18, 19 e 20 de febreiro 13, 14 e 15 de marzo 

Tramitación e carga na aplicación da docu-
mentación de exencións e proba adaptada. 

28 de xaneiro ao 20 de 
febreiro 

25 de febreiro ao 15 de 
marzo 

Publicación da listaxe definitiva de inscritos.  1 de marzo 26 de marzo 

Publicación da resolución provisoria de 
exencións e proba adaptada. 11 de marzo 23 de abril 

Reclamacións contra á listaxe provisoria de 
exencións e proba adaptada. 

12, 13 e 14 de marzo 24, 25 e 26 de abril 

Tramitación e carga na aplicación da docu-
mentación relativa ás reclalmacións de exen-
cións e probas adaptadas. 

12, 13 e 14 de marzo 24, 25 e 26 de abril 

Publicación da resolución definitiva de 
exencións e proba adaptada. 

2 de abril 8 de maio 

Publicación dos centros públicos onde se 
realizarán as probas cos centros adscritos. 5 de abril 7 de maio 

Celebración da proba.  25 de abril 23 de maio 

Publicación das cualificacións provisorias.  10 de maio 5 de xuño 

Reclamacións ás cualificacións provisorias.  13, 14 e 15 de maio  6, 7, 8 e 10 de xuño  

Publicación das cualificacións definitivas.  28 de maio 18 de xuño 

Entrega de certificados nos centros.  A partir do 29 de maio A partir do 19  de xuño 

Recursos ás cualificacións definitivas de 
probas de acceso (1 mes). 

29 de maio ao 29 de 
xuño 

19 de xuño ao 19 de 
xullo 

Resolución administrativa 
Do 29 de maio ao 27 
de setembro de 2013  

Do 19 de xuño ao 27 de 
setembro de 2013 

 


