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CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
CURS
FASES

2017 /2018
DATES

Presentació de sol.licituds de Preinscripció Del 3 al 7 de juliol
(ambdós inclosos)

Llista Baremada Provisional

11 de juliol

Període de Reclamacions

De l’11 al 13 de juliol

Sorteig Desempat

11 de juliol a les 12h.

Llista d'Admesos

14 de juliol

Matriculació

Del 14 al 20 de juliol
(ambdós inclosos)

Per accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior cal formalitzar la
preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments al mateix centre, Poden accedir-hi les
persones que tenen el títol de tècnic i les que s’hagin matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà
de formació professional el mateix curs 2017/2018.

DOCUMENTACIÓ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ




Full de sol·licitud (per duplicat).
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
Original i fotocòpia de la TIS (Targeta d’Identificació Sanitària) de l’alumne/a.

Si l’alumne/a és menor d’edat:
 Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor, passaport o targeta de residència on consta el
NIE, si es tracta de persones estrangeres.
 Original i fotocòpia del Llibre de Família (del full on consta l’interessat i els pares) o altres documents
relatius a la filiació.
Per als que tinguin el Títol de Tècnic:


Certificat acadèmic ORIGINAL de la qualificació final del Cicle de Grau Mitjà .

Per als que estiguin matriculats en un cicle formatiu de grau mitjà el mateix curs acadèmic:


Cópia del resguard de matrícula i Certificat acadèmic ORIGINAL del quart curs d’ESO o del primer
curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o el certificat de superació de la prova
d’accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà.

L'horari de Preinscripcions i Matrícules a Secretaria és: de Dilluns a Divendres de 10h a 13h.
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BAREMS D’ADMISSIÓ
Quan hi hagi més sol.licituds que places, les sol.licituds s’ordenen d’acord amb els blocs de
prioritat següents:
1) Alumnes que tenen el títol de tècnic, ordenats per la qualificació de manera
decreixent.
2) Relació única que inclou, ordenats per la qualificació de manera decreixent, els
alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats: al segon curs
d’un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada (es pren la qualificació
obtinguda en el primer curs del cicle), o bé a un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400
hores de durada (es pren la qualificació obtinguda en el quart curs de l’ESO o, en el
seu defecte, en la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o el curs
específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà).
3) Els alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats al primer
curs d’un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada, ordenats de manera
decreixent per la qualificació obtinguda en el quart curs de l’ESO o, en el seu
defecte, en la prova d’accés o en el curs específic d’accés.

En cas d’empat es resol pel sorteig de desempat.

