
  

 

HORARI: 

De dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h 
 

 

   CALENDARI  

 Publicació de l'oferta inicial:  22 de juny de 2017  

 Presentació sol·licituds : del 3 al 7 de juliol de 2017  
 Publicació llista amb la puntuació provisional:  11 de juliol de 2017  

 Termini per presentar una reclamació:  de l’11 al 12 de juliol de 2017 

 Sorteig  del número de desempat, si escau: 13 de juliol de 2017 

 Publicació llista d'admesos i llista d'espera: 14 de juliol de  2017 

 Període de MATRÍCULA:  del 19 al 25 de juliol de 2017  

 

   DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ASS IGNACIÓ DE PLACES  

A tenir en compte : La presentació de més d’una sol·licitud a centres diferents no implica duplicitat. 

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. 

Obligatòria que cal presentar: 

 Sol·licitud de preinscripció 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne 

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne 

 Núm. d’Afiliació a la Seguretat Social de l’alumne 

Si l’alumne/a és menor d’edat: 

 Original i fotocòpia del llibre de família (pàg. pares i alumne) o altres documents relatius a la filiació 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de pare, mare o tutor o guardador de fet 

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

1. Sol·licituds de les persones que tenen el títol de tècnic/a , ordenades segons la qualificació. 

  Certificació acadèmica de la qualificació final del cicle 

2. Sol·licituds de les persones que s’hagin matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà  de 
formació professional el mateix curs 2017/2018  

  Còpia resguard de la matrícula del Cicle formatiu i segons el cas: 

a) Sol·licituds de les persones matriculades a segon curs d’un cicle formatiu de 1.700 a 
2.000 hores de durada o a un cicle formatiu de 1.300 a 1.400 hores 

  Certificació acadèmica de la qualificació mitjana del 1r curs del cicle o 
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  Certificació acadèmica de la qualificació mitjana del 4t curs d’ESO 

b) Sol·licituds de les persones matriculades a primer curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores 
de durada  

  Certificació acadèmica de la qualificació mitjana del 4t curs d’ESO 

 o en el seu defecte, 

  Certificació de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà 

  Certificació de superació del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)  

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

CT: Cientificotecnològica  

HS: Humanística i social 
AR: Artística 
EE: Esportiva 

El curs té una durada mínima de 700 hores. 
S’organitza en dues parts, la comuna i 
l’específica. La part específica té quatre 
opcions: cientificotecnològica, humanística i 
social, artística i esportiva. 

Les matèries del curs amb la seva atribució 
horària setmanal són:  

• Matèries de la part comuna: 

 Llengua catalana (3 h setmanals) 

 Llengua castellana (3 h setmanals) 

 Llengua anglesa (5 h setmanals) i 

 una hora de tutoria a la setmana. 

• Matèries de la part específica (l’alumnat en 
cursarà dues): 

o Matemàtiques 4h (matèria obligatòria) 
o Física – Tecnologia 4h (CT-AR)  
o Química – Biologia 4h (CT-EE) 
o Economia d’empresa 4h (HS) 
o Psicologia i sociologia 4h (HS) 
o Expressió gràfica plàstica 4h (AR) 
o Ciències de l’esport 4h (EE) 

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de 
la part comuna i dues matèries de la part 
específica, i una d’aquestes és 
matemàtiques .  

Si algú vol triar alguna matèria opcional de la 
part específica que no es faci al centre, pot 
cursar-la mitjançant l’Institut Obert de 
Catalunya. El centre tramitarà la seva 
inscripció a l’Institut Obert de Catalunya del 19 
de setembre al 15 d’octubre de 2017. 

 CT HS AR EE 

Famílies professionals de formació professional 

Activitats físiques i esportives X X  X 

Administració i gestió  X   

Agrària X    

Arts gràfiques X  X  

Arts i artesanies   X  

Comerç i màrqueting  X   

Edificació i obra civil X    

Electricitat i electrònica X    

Energia i aigua X    

Fabricació mecànica X    

Fusta, moble i suro X  X  

Hoteleria i turisme X X   

Imatge i so X X   

Imatge personal X X   

Indústries alimentàries X    

Indústries extractives X    

Informàtica i comunicacions X    

Instal·lació i manteniment X    

Maritimopesquera X    

Química X    

Sanitat X    

Seguretat i medi ambient X X   

Serveis socioculturals i a la comunitat  X   

Tèxtil, confecció i pell X    

Transport i manteniment de vehicles X    

Vidre i ceràmica X    

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny  X  X  

Ensenyaments esportius X X  X 


