preinscripció i matrícula
curs 2018-2019
Cicles Formatius de Grau Mitjà
Preinscripcions, presentació de sol·licituds, a secretaria
Del 14 al 24 de maig de 2018, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació
fins al 26 de maig de 2018. Atenció, l’escola romandrà tancada dilluns 21 de
maig, festa local.
*Si la sol·licitud s’ha tramés mitjançant l’aplicatiu del Departament d’Ensenyament
fins a les 24h del dia 24 de maig, cal imprimir i signar el comprovant de
sol·licitud i junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la
a secretaria.
*La qualificació de les proves d’accés s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud;
si això no és possible perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres
tràmits oficials, es poden presentar fins al 28 de maig de 2018.

- Publicació de l’oferta inicial: 11 de maig de 2018.
- Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional: 5 de juny 2018
- Termini per presentar reclamació: del 6 al 8 de juny de 2018.
- Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les
reclamacions: 13 de juny de 2018.
- Publicació de les llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
- Publicació de l’oferta de places finals: 29 de juny de 2018
- Publicació de la relació d’admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2018
Documentació per a la preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà
Sol·licitud de preinscripció, completada i signada (disponible al web del Departament).
Documentació si l’alumne/a és major d’edat:
- Original i una fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
- Original i una fotocòpia del NIE i/o passaport, en el cas de ser extranger.
- Original i un fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI)
Documentació si l’alumne/a és menor d’edat:
- Original i una fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
- Original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents
relatius a la filiació.
- Original i una fotocòpia del DNI del pare, de la mare o del tutor legal
de l’alumne/a o del NIE o passaport en el cas de ser extranger.
Documentació acadèmica, segons sigui el cas:
- Document acreditatiu dels estudis que s’estan cursant aquest 2017-18.
Si estas cursant 4rt d’ESO, el certificat acadèmic amb la qualificació
mitjana fins a 3r d’ESO.
- Si has finalitzat la ESO, certificació acadèmica amb la qualificació final
obtinguda i també original i fotocòpia del títol de Graduat d’ESO o
resguard del títol.
- Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les
qualificacions obtingudes als estudis que donen dret a l’exempció
de la prova d’accés o a l’accés directe.
- Si escau, original i fotocòpia del certificat dels estudis que justifiquen
l’exempció de la prova. I també, l’original i fotocòpia del títol
acadèmica o resguard equivalent.
Període de matriculació per als alumnes admesos a la preinscripció
Del 4 a l’11 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
*De 10:30h a 12:30h presencial a la secretaria d’Esardi
ESARDI
Plaça Castell, 2
43870 Amposta
977 703 474
info@esardi.cat

Per informació i preinscripcions podeu adreçar-vos:
www.gencat.cat/ensenyament
www.esardi.cat
Secretaria d’ESARDI
(horari: de dll a dv de 18.30h. a 20.30h.)

