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Calendari de preinscripció i matrícula de CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 

curs 2018-2019 
 

Fases de la PREINSCRIPCIÓ  Dates 

Difusió de l'oferta inicial de places al tauler d’anuncis de l’institut 11 de maig 

Presentació de les sol·licituds de preinscripció 
 
Les sol·licituds de preinscripció presentades fora de termini perden la prioritat respecte les sol·licituds 
presentades dintre de termini. Tots els interessats haureu de presentar la sol·licitud de preinscripció. 

Horari de preinscripció: de 9.00 a 13.00h i de 15.30h a 16.30h 

14 al 24 de maig 

Llistes amb la puntuació provisional del barem (a partir de les 13h) 5 de juny 

Reclamacions a la puntuació provisional del barem 6 al 8 de juny 

Resolució de reclamacions 13 de juny 

Sorteig del número de desempat 14 de juny 

Llistes amb la puntuació definitiva del barem, un cop resoltes les reclamacions (a partir de les 13h) 18 de juny 

Difusió de l'oferta definitiva de places al tauler d’anuncis de l’institut 29 de juny 

Publicació de les llistes d’alumnes admesos amb plaça assignada (a partir de les 13h) 

En el supòsit d’alumnes preinscrits que no heu obtingut plaça i teniu els requisits acadèmics, passeu 
per secretaria el 16 de juliol per consultar si s’han produït places vacants. Aquestes s’assignaran per 
l’ordre en què esteu a la puntuació definitiva del barem. 

3 de juliol 

Fase de la MATRÍCULA ORDINÀRIA 

Abans de tramitar la matrícula consulteu l’apartat de secretaria del web de l’institut per tal d’obtenir la 
documentació que haureu de portar 

Dates 

Període de matrícula ordinària: amb els requisits acadèmics 
Us assignarem  dia i hora per tramitar la matrícula. Consulteu el web o el tauler d’anuncis de l’institut. 

4 a 11 de juliol 

Matrícula d’alumnes preinscrits que no heu obtingut plaça i teniu els requisits acadèmics 
Per si s’han produït places vacants. Horari: de 09.00 a 13.00h 

17 de juliol 

 
Segon període de preinscripció i matrícula EXTRAORDINÀRIA 

 
Dates 

Difusió de l’oferta de vacants (al tauler d’anuncis de l’institut, a partir de les 13h) 4 de setembre 

Presentació de sol.licituds del segon període de preinscripció 5 i 6 de setembre 

Publicació de les sol.licituds admeses (a partir de les 13h) 10 de setembre 

 
Període de matrícula extraordinària 
Horari: de 09.00 a 13.00h 
 

12 de setembre 

 


