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PREINSCRIPCIÓ SETEMBRE CURS 2017/2018
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
El dia 4 de setembre de 2017 el Departament d'Ensenyament informa dels centres i cicles amb places
vacants. S'obrirà un segon període d'admissió en el que trindran prioritat:
•
•

les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça
les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud
corresponent.
•
•

Termini per presentar la sol·licitud i la documentació al centre: 6 i 7 de setembre de 2017
Llista d'admesos al centre: 8 de setembre al taulell d'anuncis del centre

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:
•
•

persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al
cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,
persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la
qualificació de setembre de l'ESO.

En cas d'empat, per ordenar les sol·licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que
dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.

CALENDARI DEL PROCÉS:
4 de setembre de 2017: Publicació de l’oferta de vacants del centre.
Dies 6 i 7 de setembre de 2017: Presentació de la sol·licitud* i la documentació al centre
*a la sol·licitud podeu escriure un màxim de dues opcions
(a la nostra web apartat SECRETARIA-->Preinscripció i matrícula-->Cicles de grau mitjà, trobareu
un enllaç per descarregar la sol·licitud)
8 de setembre de 2017: Publicació de llistes d’alumnes admesos amb plaça i recollida del
sobre de matrícula
Dies 12 i 13 de setembre de 2017: Matrícula al centre
14 de setembre de 2017: Inici del curs.
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DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS, a l’institut

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA:
•
•
•

Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
Certificat del número d’identificació de l’alumne en el Registre d’alumnes (RALC), si s’escau.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:
•
•

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de
la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:
Certificació de la qualificació de la prova d'accés o qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés.
•

Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any
2011 no cal presentar certificat.

•

Pels alumnes que han completat la ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l'etapa
o resguard del títol de la ESO.

•

En el cas d'estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat, on apareix
la qualificació mitjana en forma numèrica

•

Si s'al·lega el COU, BUP FP1 o FP2: la nota mitjana l'ha de calcular el centre on es van realitzar els
estudis

•

Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta
dels resultats a través del web corresponent.

•

Prova d'accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de superació de la prova

CRITERIS DE BAREMACIÓ:
Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana dels estudis que donen accés
al cicle formatiu.
•

Pels alumnes que accedeixen via ESO o estudis equivalents: es fa una reserva del 60% de places

•
•

Pels alumnes que accedeixen via curs PQPI: es fa una reserva del 20% de places
Pels alumnes que accedeixen via prova d'accés o curs d'accés o altres titulacions qu en permeten
l'accés o alumnes de PFI: es fa una reserva del 20% de places

MATRÍCULA:
El centre pot reservar places en el primer curs dels cicles formatius per als alumnes que obtinguin plaça a la
residència del Complex educatiu
Per més informació consultar la pàgina web del Departament d’Ensenyament o la del centre:
www.institutperemartell.cat (apartat SECRETARIA).

