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Període extraordinari
de setembre

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CICLES FORMATIUS
Relació de places vacants:

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Codi Cicle

Nom del Cicle

Curs i torn

AG10

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1r de matí

Oferta
Places
6

EE10

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

1r de matí

14

EE30

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

1r de matí

13

IC10

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

1r de matí

10

IC10

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

1r de tarda

7

Cicles Formatius de Grau Superior
Codi Cicle

Nom del Cicle

Curs i torn

AGA0

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

1r de tarda

Oferta
Places
22

AGB0

ADMINISTRACIÓ I FINANCES

1r de matí

9

EEA0

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

1r de matí

10

EED0

SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS

1r de matí

20

ICA0

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS I XARXES

1r de matí

7
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CALENDARI:

Difusió de l’oferta de cicles amb vacants
Presentació de sol·licituds al centre
Publicació al centre de les persones admeses
Matrícula de les persones admeses

4 de setembre
Del 7 al 9 de setembre
GM: 15 de setembre
GS: 21 de setembre
GM: 15 i 16 de setembre
GS: 21 i 22 de setembre

CRITERIS:
En el procés extraordinari de preinscripció i matrícula al setembre, les persones presentaran
la sol·licitud en paper al centre escollit i per al cicle i torn escollit. En la sol·licitud només es podrà
demanar plaça a un centre.
Els participants acreditaran els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que
els donen dret a l’accés, amb la documentació establerta per a la preinscripció ordinària. Per
acreditar que s’ha pres part en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la
sol·licitud corresponent.
El centre assigna les places, en primer lloc, a les persones que han participat en el procés de
preinscripció ordinari, i en segon lloc als qui no hi han participat.
Per als participants en el procés ordinari l'assignació de places es fa tenint en compte la nota
al·legada. En cas d’empat es prioritzaren les sol·licituds de qui tenia els requisits acadèmics en la
convocatòria ordinària, i si encara persisteix l’empat i no s'ha aportat la nota global de l’ESO,
s’utilitza aquesta nota.
Per a les persones que no han participat en la preinscripció ordinària s'assignaran seguint els
mateixos criteris, tenint en compte les prioritats i la nota al·legades.

