PREINSCRIPCIÓ C.F. DE GRAU SUPERIOR CURS 2019-20 DEL 29 DE MAIG AL 5 DE JUNY
DOCUMENTACIÓ. Hi ha dos formes de fer la preinscripció i en ambdós casos es fa per internet:
Si la preinscripció es fa electrònicament mitjançant el servei d’identificació idCAT o altres certificats
digitals NO CAL portar cap documentació al centre.
Si la preinscripció es fa en suport informàtic s’ha de portar al centre:
- 2 còpies signades de l’imprès de preinscripció omplert per internet
.
- Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a.
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
- Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda al batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà o
a altres estudis que permeten l’accés, o de la qualificació de la prova d’accés. Si la qualificació no és
numèrica, es considera que és un 5.
- En el cas de l’alumnat a qui se li hagin convalidat estudis estrangers amb el batxillerat, cal
presentar una resolució de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que
estableixi la qualificació mitjana que correspon als estudis equivalents. Si la convalidació s’ha fet amb un
cicle formatiu de grau superior, caldrà presentar resolució de la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats. Si no es disposa d’aquesta resolució es considera que aquesta
qualificació mitjana és un 5.
- Si l’alumne no és major d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019:
- Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare o mare de l’alumne/a.
- Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
IMPORTANT: El 28 de juny es publica la llista provisional de sol·licituds; els aspirants han de
consultar la seva sol·licitud per internet o en el plafó d’anuncis del centre i comprovar que totes les
seves dades són correctes (nom i cognoms, DNI, puntuació al·legada, cicles sol·licitats, ...) i en cas
d’errada presentar la corresponent reclamació junt amb la documentació justificativa, de l’1 al 4
de juliol, en el centre sol·licitat en primera opció.
Suport a les preinscripcions a cicles formatius de GS:






Data i hora: 29/05 i 3/06 de 2019 de 17 h a 20 h.
Lloc: Oficina Jove d’Emancipació, Llobregat 127 (L’Hospitalet).
Observacions: Joves fins a 35 anys.
Inscripció gratuïta del 1/05/2018 al 29/05/2018
Tipus d’entrada: inscripció prèvia

Dates importants de la preinscripció i matrícula:
Presentació de sol·licituds de
preinscripció:
Publicació de la llista provisional:
Presentació de reclamacions al barem
provisional:
Publicació de la llista ordenada definitiva:
Publicació de la llista d’admesos i llista
d’espera:
Període de matrícula dels alumnes admesos:

del 29 de maig de 2019 al 5 de juny de 2019.
28 de juny de 2019
de l’1 de juliol de 2019 al 4 de juliol de 2019
10 de juliol de 2019
17 de juliol de 2019
Del 18 de juliol de 2019 al 23 de juliol de 2019 (Cal
demanar torn)

