
Institut Antoni Pous i Argila

  Preinscripció de batxillerat i cicles formatius
de formació professional de grau mitjà 

Del 14 al 24 de maig de 2018

Documentació necessària:

• Full de sol·licitud de preinscripció, degudament emplenat.

• Original i fotocòpia del DNI o del NIE de l’alumne/a.

• Original i fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne/a.

• Certificat amb la qualificació mitjana de l’ESO o equivalent. Els alumnes que actualment

fan 4t ESO han de portar un certificat amb la qualificació mitjana dels 3 primers cursos.

• Alumnes menors d'edat:

◦ Original  i  fotocòpia  del  llibre  de  família  o  qualsevol  altre  document  relatiu  a  la

filiació.

◦ Original i fotocòpia del DNI o del NIE del pare i de la mare o tutors legals.

• Alumnes de batxillerat: Full de tria del currículum, degudament emplenat.

• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, si al·legueu aquesta condició.

• En el cas d’al·legar discapacitat d’algun membre de la unitat familiar o malaltia crònica de

l’alumne/a heu de presentar, també, un certificat acreditatiu.

Tota la informació de la preinscripció i  la matrícula  la trobareu, també,  a la nostra pàgina web:
http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/intranet/

L’horari de les oficines del centre és de 9h a 13h  i de 16h a 18h (menys divendres tarda). 

Els horaris d'atencio al públic són diferents a cada centre. Consulteu horaris a la pàgina web si
voleu realitzar la preinscripcio a un altre institut.
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Institut Antoni Pous i Argila

  Calendari preinscripció i matrícula
Batxillerat i  Cicles  de Grau Mitjà

• Termini per presentar sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018 

• Termini per presentar documentació: fins al 28 de maig de 2018 

• Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 5 de juny de 
2018 

• Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juny de 2018

• Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les 
reclamacions: 13 de juny de 2018 

• Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h (serveis centrals del 
Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona). 

• Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 18 de juny de 2018 

• Publicació de l'oferta final: 29 de juny de 2018 

• Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2018 

• Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada):  del 4 a l'11 
de juliol de 2018

• Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 
de setembre de 2018 

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes 
places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, 
respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 27 de juliol de 2018.
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