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CURS de preparació per a la incorporació als 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
 

 
 
 

MATRÍCULA 

• Del 19 al 25 de juliol de 2017, de 9h a 14h 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR 

• 1 fotografia  

• Original i fotocòpia del títol o resguard del títol del cicle formatiu grau mitjà, si escau. 

• 1 rebut  després d’haver fet el pagament de la quota de centre i la taxa del preu públic(1) pel 
caixer automàtic de “La Caixa” 

• Fitxa dades personals  (descarrega, emplena i imprimeix el document des d’ aquest enllaç).  

• Full d’autoritzacions  (només per a l’alumnat que no ha estat matriculat a l’INS Serrallarga). 

HORARI I DESCRIPCIÓ DEL CURS 

• L’horari serà intensiu al matí, durant quatre dies a la setmana. 

• El curs té una durada mínima de 700 hores. S’organitza en dues parts, la comuna i 
l’específica. 

• L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part 
específica.  

• 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. 

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

Matèries de la part comuna 

o Comunicació en llengua catalana  (3h) 

o Comunicació en llengua  castellana  (3h) 

o Comunicació en llengua anglesa  (5h) 

Matèries de la part específica 

o Matemàtiques aplicades (obligatòria - 4 h) 

o Física – Tecnologia (4h) Opció: CT-AR  

o Química – Biologia (4h) Opció: CT-EE 

o Economia d’empresa (4h)  Opció: HS 

o Psicologia i sociologia (4h) Opció: HS 

o Expressió gràfica plàstica (4h)  Opció: AR 

o Ciències de l’esport (4h) Opció: EE 

Tutoria (1h) 

La no formalització de la matrícula dins del termin i 
establert comportarà la pèrdua dels drets sobre la plaça. 

 
 

PREU PÚBLIC DEL CURS 

• El preu públic(1) és de 240€ 

• Quota de centre és de 50€ 

Bonificacions  

1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies 
monoparentals tenen una bonificació del 50% de l’import del preu de la matrícula.  
S’acreditarà documentalment aquest supòsit amb el títol de família nombrosa o de família monoparental segons 
correspongui. 

Exempcions total de preu  

Les persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic per matrícula, i hauran 
d’aportar a la secretaria del centre el document original justificatiu de la causa d’exempció:  

1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. El document acreditatiu és el títol de 
família nombrosa.  

2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. El document 
acreditatiu és la targeta o el certificat de la discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.  

3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent.  

4. Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració 
corresponent. 

 Relació entre els ensenyaments i les opcions del cu rs d'accé s 

Famílies professionals de formació professional CT HS AR EE 

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 



LLIBRES 2017/2018  

Sistema de venda dels llibres de text: 

1. Utilitzarem un sistema que anomenem “precomanda”. 

2. Aquesta precomanda la podreu realitzar a través de la pàgina web de l’empresa distribuïdora 
de llibres de text que hem contractat. Les dades d’accés són: 

www.comercialgironallibreries.com   Codi ESCOLA: serrallarga  
 Codi d’ACCÉS: 5604 

3. Terminis per realitzar la precomanda: 

Primer període  

Batxillerat 
Cicles formatius grau mitjà 

De l’1 al 15 de juliol de 2017 

Cicles formatius grau superior 
CIS (Curs incorporació CFGS) 

Del 10 al 25 de juliol de 2017 

Segon període 
(únicament alumnat pendent avaluació setembre i l’única opció serà rebre’ls a casa vostra) 

Batxillerat 
Cicles formatius grau mitjà 

Del 6 al 15 de setembre de 2017 

4. Al fer la precomanda haureu d’escollir l’opció de pagament: 
 a) pagament en el mateix moment amb targeta de crèdit (precomandes del 1r període). 
 b) pagament per transferència, fins el dia 10 d'agost, al compte de La Caixa  ES73 2100 

0002 5702 0188 0918. És important que al realitzar el pagament indiqueu el nom de 
l’alumne i el curs per tal de facilitar la identificació de l’ingrés efectuat. 

 c) pagament en efectiu o targeta de crèdit/dèbit el mateix dia de recollida dels llibres. 

5. També, tindreu l’opció d’escollir com voleu rebre els llibres: 

 a) recollir-los a l’escola al setembre (precomandes del 1r període) 
 b) rebre’ls a casa vostra amb un cost de 3€ (cal marcar l’opció de despeses enviament a 

domicili) i recomanem que faciliteu una adreça de contacte (feina, casa...) on habitualment 
pugueu rebre el paquet que entregarà un missatger. 

6. Al mateix temps que feu la reserva dels llibres, tindreu la possibilitat de pagar la quota de 
l’AMPA (30€ per família) i la quota de la taquilla (gratuïta per al socis de l’AMPA o 20€ per 
als no-socis). 

7. Tots els que sigueu socis de l’AMPA tindreu un descompte en llibres del 5%. Si es té un 
germà a l’ESO, recomanem que pagueu la quota de l’AMPA del germà que es matricula a 
Batxillerat o a Cicles formatius per beneficiar-vos dels descomptes. 

8. El dia de recollida de llibres a l’institut és d ijous 7 de setembre de 2017, de 10.30h a 
13.00h i de 16.00h a 18.00h. 

Restem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte, 
 
Atentament 
La junta de l'AMPA

 

INTERCANVI Llibres de Text 

Per tal d’afavorir la reutilització dels llibres de text, posem al servei dels alumnes de cicles  i 

batxillerat  un apartat d’intercanvi de llibres a la nostra web: http://ampaserrallarga.blogspot.com.es/  

Si esteu interessats a publicar la vostra oferta o demanda, ho podeu fer a través dels comentaris 

d’aquest apartat, seguint el model que exposem a continuació: 

COMPRO, VENC o DONO 

CURS 

ASSIGNATURA / ISBN 

ESTAT / PREU 

CORREU ELECTRÒNIC 

L’AMPA es reserva el dret de no publicar els anuncis els continguts dels quals siguin ofensius o 

discriminatoris o atemptin contra la llei i la convivència. Tampoc es fa responsable de la veracitat 

dels continguts que es publiquen, únicament posa el canal perquè feu l’intercanvi directament si ho 

desitgeu. 

Els anuncis estaran publicats des del 25 de juny fins al 30 de setembre. Si algú decidís deixar de 

publicar el seu anunci, ha de fer un missatge des de l’e-mail de contacte que hagi posat a l’anunci 

per saber que és veritablement l’anunciant i no una altra persona que vol eliminar-lo. 

Els anuncis s’han d’enviar al correu de l’AMPA: 

ampaserrallarga@gmail.com 

 


