Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Provençana

Preincripció extraordinària setembre de cicles formatius de
grau mitjà pel curs 2017-18
Publicació de les vacants de
setembre
Presentació de les sol·licituds per a
la segona fase de la preinscripció
Publicació de la llista d’ admesos a la
segona fase d’admissió i matrícula

4 de setembre
6 i 7 de setembre
Matí: 9.30 a 14.00 hores
12 de setembre

Les Preinscripcions extraordinària de setembre es faran seguint els criteris establerts a la
RESOLUCIÓ ENS/783/2017, de 10 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els
aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments
postobligatoris sostinguts amb fons públics.
9. Segona fase d'admissió als cicles formatius de grau mitjà
Un cop finalitzada la gestió de la matrícula i de la llista d'espera per als cicles formatius de
grau mitjà, i en tot cas abans del 31 de juliol de 2017, els centres educatius han d'informar
de les places vacants que els quedin, desglossades per cicles formatius, nivells i torns.
En la data prevista en el calendari que consta al punt 3 d'aquest annex, el Departament
d'Ensenyament difon al seu web la informació relativa als centres i cicles amb places
vacants.
Poden participar en aquest procés només les persones que van participar en el procés
ordinari i no van obtenir plaça i també les que van obtenir plaça i no es van matricular.
Els participants acreditaran els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova
que els dona dret a l'accés amb els certificats corresponents. L'acreditació d'haver pres part
en el procés de preinscripció ordinari pot fer-se amb la còpia de la sol·licitud corresponent.
El centre assigna les places amb l'ordre següent:
-Primer. Les persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, acomplien
els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada.
-Segon. Les persones que tot i que van obtenir plaça, no es van poder matricular perquè
estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.
En cas d'empat, per a ordenar s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova
que els dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.
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Pels Cicles formatius de grau superior no s’ha establert període de preinscripció al
setembre heu de passar pel centre per poder consultar el llistat de places vacants, a
partir del dia 6 de setembre i fins el dia 18 de setembre.
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