CICLES GRAU MITJÀ
PREINSCRIPCIÓ:
Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018, ambdós inclosos.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de
2018.
Termini per presentar reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018.
Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol de 2018.
Documentació Preinscripció
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el
termini establert.
A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)
• Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
• Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
• Si l’alumne/a és menor d'edat, fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare,
mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el
NIE i el llibre de família.
• El número identificador de l’alumne que facilita el centre de procedència.
B) Documentació acreditativa del criteri de prioritat. Les sol·licituds s'ordenen
d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova
d’accés.
Certificació de la qualificació de la prova d'accés o la qualificació mitjana dels estudis
que en permeten l'accés. Si l'alumne/a encara cursa ESO, cal presentar la certificació
de la qualificació mitjana dels 3 primers cursos.
Més informació als Webs:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://www.iescaparrella.cat/
MATRÍCULA:
Matricula ordinària: del 4 a l’11 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
Documentació Matrícula
•
•
•
•
•
•
•

Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a
de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE, si l’alumne/a és menor
d’edat.
Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
1 fotografia mida carnet
Imprès de matrícula, Imprès de la imatge personal (Documents que facilita el
centre).
Original i fotocòpia del resguard del títol d’ESO. Fotocòpia del certificat de la
prova d’accés.
Resguard de pagament dels serveis escolars.

