FÚTBOL SALA: inscrición
curso 2022/2023
Requisitos: ESO ou equivalente + PROBA ESPECIFICA (probas físicas)
* Se non ten ESO - Proba de madurez ( 17 anos) + específica (probas
físicas)

INSCRICIÓN PROBA MADUREZ

E/OU PROBA

ESPECÍFICA
(2022/2023)

22 abril ao 29 xuño de 2022
01 xullo de 2022

Relación provisional inscrición

04 ao 05 de xullo 2022

reclamacións inscrición

06 xullo de 2022

Relación definitiva inscrición
Proba madurez (IES SAN CLEMENTE- Santiago de C. ) 11:30-18:00
lingua galega, castelá, sociocultural (xeografia e historia) e cientiftecnolox(matemt, cc natureza e tecnoloxía) máximo cada unha de unha hora

07/xullo/2022
(11:00 ás 18:00 horas)

A elixir tres das catro propostas

* A Proba de madurez pódese sustituir por:
* Proba acceso a ciclo medio FP
* Parte común proba acceso grado superior
*Proba madurez acceso grao medio ou superior de artes plásticas e
deseño
*Proba acceso >25 anos
* Proba acceso substitutiva requisito titulación Ensinanzas Artísticas

*A validez é para todo o territorio nacional
*A duración da validez está regulada no RD de
cada ensinanza

superiores.

CALENDARIO PROBA MADUREZ - 07 xullo 2022
Presentación
Área Sociocultural
Lingua Galega
Área Científico-tecnolóxica
Lingua Castelá
Listaxe provisional cualificacións proba madurez
reclamacións proba madurez

11:30 horas
de 12:00 a 13:00 horas
de 13.00 a 14:00 horas
de 16:00 a 17.00 horas
de 17.00 a 18:00 horas
08 de xullo de 2022
11 e 12 xullo de 2022

Listaxe definitiiva cualificacións proba madurez

13 de xullo de 2022

Proba especifica PROBAS FÍSICAS (IES SÁNCHEZ CANTÓN Pontevedra) 11:00 Horas

VER *exentos

PARA FÚTBOL SALA (ver

anexo para las otras)

15/xullo/2022

A validez é de 18 meses dende a finalización das probas

(ás 11:0 horas)

exentos proba especifica:
Quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel. * Quienes se encuentren calificados
como deportistas de alto rendimiento o equivalente por las CC.AA, en la modalidad o
especialidad, de acuerdo con su normativa (RD 971/2007 DE 3 XULLO)

MATRÍCULA

DO 26 AO 29 DE
XULLO

