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Preinscripció a Cicles formatius de grau superior. Curs 2017-2018

Difusió de l’oferta inicial 12 de maig

Presentació de les sol·licituds (via telemàtica) 25 al 31 de maig

Presentació de la documentació 25 de maig al 2 de juny

Publicació de les llistes amb el barem provisional 21 de juny

Reclamacions del barem 22 al 26 de juny

Publicació de les llistes amb el barem definitiu 28 de juny

Publicació de la llista ordenada definitiva 3 de juliol

Difusió de l’oferta final 11 de juliol

Publicació de les llistes d’alumnat admès 12 de juliol

Període de matriculació 13 al 20 de juliol

Assignació de les places vacants 21 de juliol a les 11h

La preinscripció cal fer-la preferiblement per via telemàtica. Disposarem d’ordinadors per fer 
la preinscripció al vestíbul. A l'acabar, podreu imprimir la sol·licitud per lliurar-la a Secretaria, 
junt amb la resta de documentació.

L’alumnat que estigui acabant un cicle de grau mitjà o estigui pendent de l’avaluació 
extraordinària de batxillerat podrà fer la preinscripció i portar el certificat dels estudis acabats
durant el període de reclamacions al barem.

Qui no es matriculi dins el termini establert perdrà la plaça assignada.

Documentació que cal presentar en tots el casos:
1. Sol·licitud de preinscripció

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

3. Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual de l’alumne/a

4. Certificat de la qualificació mitjana del batxillerat, de la prova d'accés o de la formació
aŀlegada: cal un certificat, no podem acceptar butlletins de notes

5. Si s’aŀlega el curs de preparació per a la incorporació a grau superior (CAS) o un
curs de formació per a les proves d’accés, cal també el títol de tècnic

En el cas d'alumnes menors d'edat cal afegir:
1. Original i fotocòpia del llibre de família
2. Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare o mare)

Horari d'atenció al públic de Secretaria:
• Fins el 21 de juny: matins de 10h a 13h i tardes (excepte divendres) de 16,30h a 18h
• Del 22 de juny al 8 de setembre: matins de 10h a 14h

Més informació:
• Departament d'Ensenyament i Consorci d'Educació de Barcelona

• Resolució ENS/783/2017, de 10 d'abril
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