Informació matrícula Cicles Formatius al Setembre.
•

Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Si vau fer preinscripció durant els mesos de maig, juny , però no vau obtindre plaça o bé no
us vau matricular, el dia 2 de setembre és publicaran les places vacants. Els sol·licitants
que participin en la segona fase d'admissió cal que accedeixin, el 3 i 4 de setembre, a la
vostra sol·licitud de preinscripció que estarà disponible en aquesta web.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1
Per accedir-hi, cal que s'identifiquin amb el codi de sol·licitud i el document identificatiu de
l'alumne, si és major d'edat o fa els 18 anys l'any 2019, o del tutor referent, especificat en la
sol·licitud si l'alumne és menor o no fa els 18 anys l'any 2019.
Es poden introduir fins a cinc peticions més d'entre els centres i cicles que hagin ofert
vacants en la segona fase d’admissió. Es pot modificar la informació, afegint o esborrant
peticions, les vegades que calgui durant els dies previstos per aquest tràmit, tenint en
compte que, en finalitzar, sempre cal desar la informació perquè es desin els canvis.
Els sol·licitants poden consultar les assignacions a aquest web o al centre el 6 de
setembre. En el cas d’haver obtingut una plaça vacant, durant els dies 9 i 10 de setembre
es farà la matrícula.
Si no vau fer preinscripció, cal esperar fins al 10 de setembre per saber si del procés de
matrícula extraordinari han quedat vacants. Tanmateix podeu venir a l’institut i deixar les
vostres dades i en cas que hi hagi vacants us informarem, a partir del 10 de setembre.
•

Cicles Formatius de Grau Superior.

Si us voleu matricular d’un cicle formatiu de grau superior, cal que passeu per l’institut a
partir del 2 de setembre per a deixar les vostres dades i fer una sol·licitud d’una de les
vacants. Cal que aporteu la documentació que justifica la via d’accés i la nota.
Amb les peticions recollides se seguirà la mateixa ordenació i priorització que amb la
preinscripció, % de vies d’accés i nota per ordenar els sol·licitants de vacants. A partir del 4
de setembre s’informarà de les persones si han obtingut plaça per a que es puguin
matricular.
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