Cicles Formatius de grau superior 2018-2019
Arts plàstiques i disseny
Preinscripció / Del 29 de maig al 7 de juny de 2018
Documentació:
•

•
•
•
•
•
•

Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada, preferiblement realitzada en línia. Encara que
les dades s’hagin enviat en línia, perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el
formulari (acompanyat de la documentació) al centre demanat en primer lloc.
(http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/)
Original i fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document
d’identitat del país d’origen
Original i fotocòpia DNI del pare, mare, tutor/a legal de l’alumne/a, si l’alumne/a és menor d’edat.
Original i fotocòpia del llibre de família on hi consti la inscripció de l’alumne/a, si l’alumne és menor d’edat
Original i fotocòpia targeta sanitària individual (TSI). Les persones més grans de 28 anys han d’acreditar que
disposen de la targeta sanitària o bé d’una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar,
que ha de subscriure l’alumne o alumna.
Original i fotocòpia de la titulació que dóna accés directe al cicle corresponent
Certificació de la qualificació mitjana obtinguda als estudis que donen accés directe al cicle corresponent o
certificació de la superació prova d’accés

Horari:
Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Tardes: de dilluns a dijous de 15 a 18 h

Matrícula / Del 18 al 23 de juliol de 2018
Documentació:
•
•
•
•

2 fotografies mida carnet (nom i cognoms al dors)
Resguard del pagament de la quota de l’associació d’alumnes (consultar import).
Resguard pagament de la taxa de la matrícula.
La documentació no aportada en la preinscripció. L'alumnat que per causes justificades no pot aportar la
documentació, és matriculat condicionalment. La matrícula s'anul·la si abans de l'inici del curs no es
presenta la documentació pendent.

Horari:
Matins de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

.

o

Preinscripció

o

Oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018

o

Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 7 de juny de 2018

o

Presentació de documentació: fins a l'11 de juny de 2018

o

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de juny de 2018

o

Presentació de reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018

o

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2018

o

Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del
Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)

o

Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2018

o

Oferta final de places escolars: 16 de juliol de 2018

o

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2018

o
o
o

Matrícula
Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 23 de juliol de 2018

