BLOC COMÚ CICLE INICIAL obert a totes les modalitats dels Ensenyaments
Esportius de Règim Especial (format semipresencial intensiu)
Preinscripció i matrícula
Publicació vacants
Sol·licituds preinscripció
Publicació barems provisionals
Reclamacions
Llistes admesos
Matrícula

23 de gener de 2017
30 i 31 de gener de 2017
1 de febrer de 2017
1 i 2 de febrer de 2017
3 de febrer de 2017
6 i 7 de febrer de 2017

La preinscripció i la matrícula es formalitzarà a la secretaria del centre en l’horari d’atenció al
públic.
Requisits d’accés i documentació
Per accedir al primer nivell o al cicle inicial, cal complir els requisits següents:
• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a
efectes acadèmics).
• O haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys..
• O haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
• Superar la prova específica d’accés de la modalitat corresponent.
Calendari i horari del curs
Inici del curs: 7 de febrer de 2017
Finalització del curs: 21 de febrer de 2017
Horari de classes: de dilluns a divendres, de 8.00h a 14.30h

C. Escar 6-8, 08039 Barcelona

agora.xtec.cat/ins-nauticabcn/

CICLE FINAL SALVAMENT I SOCORRISME (format semipresencial)
Preinscripció i matrícula

Reserva de places alumnat del
centre i repetidors
Publicació vacants
Sol·licituds preinscripció nou alumnat
Publicació barems provisionals
Reclamacions
Llistes admesos
Matrícula

21 i 22 de novembre de 2016
24 de novembre de 2016
28 al 29 de novembre de 2016
2 de desembre de 2016
2 i 7 de desembre de 2016
9 de desembre de 2016
12 i 13 de desembre de 2016

La preinscripció i la matrícula es formalitzarà a la secretaria del centre en l’horari d’atenció al
públic.
Requisits d’accés i documentació
Per accedir al segon nivell o al cicle final cal haver aprovat el primer nivell o el cicle inicial
de l’especialitat.
Documentació:
a) Cal presentar al centre demanat en primer lloc:
1. Sol·licitud de preinscripció.
2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.
3. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
4. Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o
guardador/a de fet)
5. Llicència esportiva vigent o assegurança equivalent (alumnes de busseig i vela i també,
tots els majors de 28 anys)
b) Documentació acadèmica:
1. Certificat amb la qualificació mitjana (numèrica) dels estudis que en permeten l'accés.
2. Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d'accés a l'especialitat
esportiva corresponent

Calendari i horari del curs
Inici del curs: 16 de gener de 2017
Finalització del curs: juliol de 2017
Horari classes : de dilluns a divendres, de 8.00 h a 14.30 h

C. Escar 6-8, 08039 Barcelona

agora.xtec.cat/ins-nauticabcn/

CICLE INICIAL VELA AMB APARELL FIX I APARELL LLIURE (format
semipresencial intensiu)

Preinscripció i matrícula

Inscripció a la prova d’accés
(Inscriure’s mitjançant la web del
Departament d’Ensenyament)

Del 1 al 15 de desembre de 2016
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveistramits/proves/proves-acces/especesportius/

Preinscripció al centre
Matrícula

13 i 14 de desembre de 2016
6 i 7 de febrer de 2017

La preinscripció i la matrícula es formalitzarà a la secretaria del centre en l’horari d’atenció al
públic.

Requisits d’accés i documentació
Per accedir al primer nivell o al cicle inicial, cal complir els requisits següents:
• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a
efectes acadèmics).
• O haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys..
• O haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
• Superar la prova específica d’accés de la modalitat corresponent.
Calendari i horari del curs

Bloc Comú
Inici del curs: 7 de febrer de 2017
Finalització del curs: 21 de febrer de 2017
Horari de classes: de dilluns a divendres, de 8.00h a 14.30h
Bloc Específic
Dates: 21, 23, i 28 de febrer, 2, 4, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25, 28 i 30 de març, 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13,
14,15 i 16 d’abril.
Part monitor col·laborador no realitzada: 10,11, 12, 13, 14, 15 i 16 d’abril.
Per a més informació consultar a la web de la Federació Catalana de Vela
http://escola.vela.cat/edicioformacio.php?IdEdicion=64&cursformacio=2

C. Escar 6-8, 08039 Barcelona

agora.xtec.cat/ins-nauticabcn/

PREUS PÚBLICS I QUOTA DE MATRÍCULA

NOM DEL CICLE

QUOTA
MATERIAL

QUOTA
CURRÍCULUM

TOTAL

CFGM Vela amb aparell fix i
aparell lliure- Cicle Inicial

40 euros

Bloc comú 136
euros

Quota material +
quota currículum

Bloc específic
716,60 euros
Bloc específic
validació 410,50
euros
CFGM Salvament i Socorrisme –
Cicle Final

40 euros

1288,50 euros

Bloc Comú Cicle Inicial

40 euros

136 euros

1328,50 euros
176 euros

Novembre de 2016

C. Escar 6-8, 08039 Barcelona

agora.xtec.cat/ins-nauticabcn/

