
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Joan Benejam 1 – 17300 Blanes 

Tel. 972 33 10 05 – fax 972 33 70 02 

iesserrllarga@xtec.cat – www.iesserrallarga.cat 
 
 

 

 

 HORARI: 

 De dilluns a dijous, 
 de 9.30h a 14.00h  
 i de 16.00h a 17.30h 

 Divendres, de 9.30h a 14.00h 
A partir del 26 de juny: De dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h 

CALENDARI Primer període * 

Publicació de l'oferta inicial:  12 de maig de 2017  

Presentació sol·licituds : del 16 al 24 de maig de 2017  
Termini per presentar documentació: fins al 26 de maig de 2017  

Publicació llista amb la puntuació provisional:  6 de juny de 2017  

Termini per presentar una reclamació:  del 7 al 9 de juny de 2017  

Llista amb la puntuació definitiva: 14 de juny de 2017  

Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017 
 (11h al Dep. d'Ensenyament - BCN) 

Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 19 de juny de 201 7 

Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017  

Publicació llista d'admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017 
Període de MATRÍCULA ordinària  
(preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2017 

 Segon període * 

Publicació de centres  i cicles amb vacants:  4 de setembre de 2017  
Presentació sol·licituds : 6 i 7 de setembre de 2017 
Publicació llista d’admesos: 12 de setembre de 2017 
Període de MATRÍCULA: 13 de setembre de 2017 
 



 

A tenir en compte: 

Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc. 

Documentació obligatòria que cal presentar: 

 Sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud si s'ha 
 fet per Internet). 

 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 

Documentació a efectes de barem:  

 Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que 
 permeten l’accés. 

 Certificació de la qualificació de la prova d’accés (si s’ha 
 superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de 
 l’any 2011 no cal presentar el certificat). 

 Certificació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o 
 alt nivell 
 

CRITERI DE PRIORITAT PER A L’ASSIGNACIÓ DE PLACES   

Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via , d’acord amb la qualificació 
mitjana  dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al 
cicle. 

Segons la via d'accés  es fan les següents reserves de places : 

- Via d'accés: graduat en educació secundària  obligatòria o estudis 
equivalents (reserva del 60%) 

 

- Via d'accés: PQPI (reserva del 20%). També hi accedeixen els alum-
nes procedents de la formació professional bàsica. 

- Via d'accés: prova d'accés  (o de l’exempció total d’aquesta prova), el 
curs específic d'accés  o que tenen altres titulacions  que permeten 
l'accés (reserva del 20%). Els alumnes dels Programes de Formació i 
Inserció que han participat a les proves d'accés i les han superat o n'han 
quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés 
amb la qualificació obtinguda a la prova. 

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els 
criteris, s'aplica el resultat del sorteig . Si per alguna de les vies d'accés 
no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants 
es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional. 

SEGON PERÍODE D’ADMISSIÓ  

En aquest procés, només poden participar:  

- les persones que van participar en el primer període i no van obtenir 
plaça. 

- les persones que van obtenir plaça però no es van matricular. 

 Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que 
 compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la 
 prova que els dóna accés als cicles. 

 L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari 
 es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent. 

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre 
següent: 

1. Persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, 
complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint 
en compte la qualificació al·legada. 

2. Persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular 
perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO. 

En cas d'empat, per ordenar les sol·licituds s'utilitza la qualificació global 
de l'ESO o dels estudis o prova que dona dret a l'accés. Si persisteix 
l'empat, l'ordre es determina per sorteig. 


