
INFORMACIÓ – Estiu 2020 
 

 

 

VELA aparell fix i  

VELA aparell lliure (windsurf) 

BUSSEIG ESPORTIU amb escafandre autònom 

Qualsevol persona que vulgui cursar una altra modal itat esportiva, pot matricular-se en el 
nostre centre del BLOC COMÚ, sempre que compleixi els requisits acadèmics i esportiu. 

c. Joan Benejam 1  -  tel. 972 33 10 05   -  iesserrallarga@xtec.cat  -  www.iesserrallarga.cat 

 

 

PROVA ESPECÍFICA a http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/ 

• Inscripció : Del 8 al 17 de juny de 2020 

• Data i lloc de la prova : Institut de Nàutica de Barcelona - c. L’Escar, 6-8 - 08039 Barcelona  
 Busseig esportiu : 16 de juliol de 2020 
 Vela:  18 i 19 de juliol de 2020 

  

 

VELA i BUSSEIG ESPORTIU – Dates i horaris del curs a l’INSTITUT SERRALLARGA 

• Curs 2019/2020 –  Cicle inicial - Bloc COMÚ LOE (in tensiu semipresencial)  

Del 7 al 15 de juliol: de dilluns a divendres, de 9h a 15h 

 

 

 

 
CALENDARI PREINSCRIPCIÓ  

  

 Presentació de sol·licituds: del 2 al 17 de juny 2 020 

 Publicació llistes amb el puntuació provisional: 29 de juny de  2020 

 Termini per presentar reclamacions: 29 i 30 de juny de 2020 

 Relació d’alumnes admesos i MATRÍCULA: del 1 al 3 de juliol de 2020 

  
 
 
 
 
 



 
 

  PREINSCRIPCIÓ 
 
Presentació de la sol·licitud a l’enllaç; 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9434-esportius?category=&moda=1 

 
A continuació, cal enviar el comprovant de sol·licitud, juntament amb la documentació 
acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada al correu preinscripcio@iesserrallarga.cat  

(Indiqueu a l’assumpte “ESPORTS, Cognoms, nom”) 

 
Documentació obligatòria que cal presentar:  

  Sol·licitud de preinscripció  

  DNI o NIE, passaport de l’alumne 

  Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a 

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

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

  Certificat de superació de la prova específica d’accés a  l’especialitat esportiva 
corresponent o resolució d’exempció de la prova específica 

 Si l’alumne/a és menor d’edat: 

  Libre de família (pàgina on surt l’alumne/a) 

  DNI o NIE o passaport del pare, mare o tutor 

  MATRICULACIÓ 

Documentació a presentar (trobareu els documents a la web del centre): 

 1 fotografia  

 Full de matrícula 

 Full d’autoritzacions 

 Resguard de La Caixa conforme s’ha fet el pagament de la matrícula 

* Bonificacions i exempcions (prèvia acreditació documental) 
o Bonificació del 50 % de l’import: 

- per als membres de família nombrosa de categoria general 
- per als membres de famílies monoparentals de categoria general i especial 

o Exempció del 100% de l'import: 
- per als membres de família nombrosa de categoria especial 
- per a les víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills) 
- per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33% 

 Títol o resguard del títol de Graduat en Educació Secundària o 
 un altre que hi doni l’accés (ha de coincidir amb el certificat de la qualificació mitjana aportat a la preinscripció) 

 

 

https://agora.xtec.cat/iesserrallarga/wp-content/uploads/usu54/2020/06/Full-matricula-Esports-i-dades-generals_nou.pdf
https://agora.xtec.cat/iesserrallarga/wp-content/uploads/usu54/2016/12/Autoritzacions-2n-BTX_PFI_CICLES-majors.pdf

