INFORMACIÓ PRE-MAT GS
CURS 2017/18

PRO02-I29

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
DEL 25 AL 31 de MAIG
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Per Internet: Fins el dia 30 de maig. (Cal presentar el comprovant de sol· licitud signat
juntament amb la documentació al centre de primera opció)
A la Secretaria de l’institut: Fins el dia 31de maig. De dilluns a divendres de 10 a 13 h.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
-

Imprès degudament omplert i signat.
Original i còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne actualitzat.
Original i còpia de la Targeta Sanitària Individual.
Documentació dels estudis efectuats, s’admeten fotocòpies presentant l’original:
-

Per alumnes que han acabat Batxillerat, certificat de Nota Mitjana.
Per alumnes que hagin acabat COU, certificat del centre on consti la Nota
Mitjana i el llibre blau d’escolaritat.
Certificat de la Prova d’accés a Cicles formatius de Grau Superior.
Per alumnes que han acabat el Curs d’Accés a Grau Superior: certificat de
nota final
Per alumnes que han cursat FP2: Títol de FP2 i certificat de nota mitjana
Per alumnes que han acabat un cicle formatiu de grau mitjà, certificat de
Nota Mitjana.

SI L’ALUMNE ÉS MENOR D’EDAT, a més ha de presentar:
• Original i còpia llibre família
• Original i còpia del DNI del pare/mare
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:
-

-

-

Publicació de les llistes amb puntuació provisional: 21 de juny de 2017
Reclamacions: Del 22 al 26 de juny de 2017
Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau
mitjà (si s'han finalitzat els estudis el mes de juny): fins al 26 de juny de
2017
Publicació de les llistes ordenades amb barem definitiu: 3 de juliol de 2017
(Previament (28 juny )hauran sortit les llistes un cop resoltes les reclamacions i
s’haurà fet el sorteig (29 de juny) al Departament d’Ensenyament)
Publicació de les llistes alumnes admesos: 12 de juliol de 2017
El període de matrícula per als admesos serà: del 13 al 20 de juliol de 2017

Per a més informació: www.isantaeugenia.cat
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