Institut de Deltebre

CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC
INFORMÀTICA D’OFICINA
Informació general
Els cicles formatius de grau bàsic tenen una durada de dos anys acadèmics i es
dirigeixen a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir la seva
formació reglada.
Aquests cicles poden convertir-se en una oportunitat motivadora per a l’alumnat que
ha tingut dificultats durant l’educació secundària obligatòria i no n’ha aconseguit la
titulació.
Amb el cicle formatiu de grau bàsic s’obté el títol de tècnic/a bàsic i el graduat/da en
educació secundària obligatòria.
Requisits
L’accés als cicles formatius de grau bàsic:
•

•
•

Requereix tenir 15 anys, o complir-los durant l’any natural en cursi no superar
els 17 anys en el moment d’accedir a al llarg de l’any natural en el que
s’accedeix al cicle.
Haver cursat el tercer curs d’educació secundària obligatòria o,
excepcionalment, haver cursat el segon curs.
Que l’equip docent hagi proposat la incorporació de l’alumne o alumna a un
cicle formatiu de grau bàsic mitjançant el consell orientador.

Presentació de sol·licituds
La sol·licitud de preinscripció es formalitzarà utilitzant el formulari disponible a la
pàgina web del Departament d’Educació o al centre demanat on també es presenta
acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat.
Documentació acreditativa:
•
•
•
•

Còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a en vigor.
Còpia del llibre de família (totes les pàgines que estan escrites en bolígraf).
Còpia del DNI, NIE o passaport del pare o mare o tutor/a de l’alumne/a
Original del document de consell orientador del centre on l’alumne cursa
educació secundària obligatòria.

S’ha de demanar cita prèvia per a fer la preinscripció de forma presencial, trucant al
telèfon 977 48 91 23, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores, a partir del 10 de
maig.
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Calendari de preinscripció

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig de 2021.
Període de presentació de sol·licituds: del 17 al 26 de maig de 2021, ambdós
inclosos.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny
de 2021.
Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds amb la puntuació: del 2 al 8
de juny de 2021.
Sorteig del número de desempat a cada centre: 3 de juny de 2021.
Publicació de les llistes ordenades de sol·licituds amb la puntuació, un cop
resoltes les reclamacions: 10 de juny de 2021.
Publicació de l'oferta final: 14 de juny de 2021.
Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 15 de juny de 2021.
Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ EDU/1275/2021, de 30 d’abril, per la qual es determinen el calendari
i les condicions de la preinscripció i matrícula, per al curs 2021-2022, dels cicles
de formació professional de grau bàsic, al curs de formació específic per a
l’accés als cicles de grau mitjà, al curs de preparació per a la incorporació als
cicles de grau superior i als itineraris formatius específics.
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