INFORMACIÓ PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CIS
CURS 2018 – 2019
Per accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que
s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Poden accedir-hi les persones que posseeixen el títol de tècnic i que no
posseeixen els requisits que permetin l'accés als cicles de grau superior.
Calendari
Tràmit

Dates

FASE PREINSCRIPCIÓ
Presentació de sol·licituds

10 al 13 de juliol (inclosos)

Publicació llistes baremades

16 de juliol

Reclamacions

16 i 17 de juliol

Llistes amb reclamacions resoltes

18 de juliol

FASE MATRÍCULA
Període de matrícula

3 al 5 de setembre (inclosos)

Més informació a la web del centre: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/curs-preparacio-gs/
ACCÉS A LA SOL·LICITUD
Documentació i criteri de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert als centres
demanats.
Tothom que es preinscriu ha de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers
comunitaris, el document d'identitat del país d'origen).
Els menors d'edat també han 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 Treball, Afers Socials i Famílies.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona
sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers
comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

El criteri de prioritat específic que es fa servir per ordenar les sol·licituds és la qualificació obtinguda en el títol de tècnic/a o
els estudis previs al·legats per a l'accés.
La documentació acreditativa que cal presentar és la següent:
•
•

persones que tenen un títol de tècnic/a: certificat acadèmic de la qualificació final del cicle,
persones matriculades en un cicle de grau mitjà d'FP el mateix curs acadèmic: còpia del resguard de la matrícula i
certificat acadèmic del 4t curs d’ESO o del 1r curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o
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.

Assignació de places
Si hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen els criteris de prioritat següents:
•
•
•

Sol·licituds de
Sol·licituds de
1.300 a 1.400
Sol·licituds de

les persones que tenen el títol de tècnic/a, ordenades segons la qualificació.
les persones matriculades a segon curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada o a un cicle de
hores.
les persones matriculades a primer curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada.

Dins de cada prioritat, les sol·licituds s'ordenen per la qualificació i, si hi ha empat, es resol per sorteig.
Horari secretaria

Durant el mes de JULIOL: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.
De Setembre a Juny: de 9.00 h a 14.00 h i dilluns, dimarts i dijous de 16.00 h a 18.00 h

Procés::
PS5. Gestió administrativa
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Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

