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La setmana que ve comença la preinscripció als cicles formatius de
grau mitjà i batxillerat
Del 12 al 19 de maig pots presentar la teva preinscripció per accedir als ensenyaments de batxillerat, cicles
formatius de formació professional i d'arts plàstiques i disseny a Catalunya.
Terminis per batxillerat:

Període de presentació de sol·licituds: del 12 al 19 de maig de 2015. Es pot enviar la sol·licitud per
Internet fins a les 24 h del 18 de maig de 2015 en aquesta pàgina. [1]
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de maig de 2015
Termini per presentar una reclamació: del 28 de maig al 2 de juny de 2015
Sorteig del número de desempat: 28 de maig de 2015
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 5 de juny de 2015
Publicació de la llista d’alumnes admesos: 30 de juny de 2015
Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada o de confirmació de la
plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: de l’1 al 8 de juliol de
2015
Període de matrícula extraordinària per als alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 8 al 10 de
setembre de 2015

Terminis per cicles formatius de grau mitjà:

Període de presentació de sol·licituds: del 12 al 19 de maig de 2015. Es pot enviar la sol·licitud per
Internet fins a les 24 h del dia 18 de maig de 2015 en aquesta pàgina [2].
Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació provisional: 27 de maig de 2015
Termini per presentar reclamacions: del 28 de maig al 2 de juny de 2015
Sorteig del número de desempat: 28 de maig de 2015
Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació definitiva: 5 de juny de 2015
Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 30 de juny de 2015
Període de matrícula: de l’1 al 8 de juliol de 2015

Procés extraordinari d'admissió cicles formatius:

Publicació (a la pàgina web del Departament d'Ensenyament) dels centres i els cicles amb vacants: 4 de
setembre de 2015
Presentació sol·licituds al centre: 7 al 9 de setembre de 2015
Publicació al centre de les sol·licituds admeses: 15 de setembre de 2015
Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2015
Més informació sobre preinscripció, documentació necessària i matrícula aquí. [3]
Etiquetes: batxillerat [4], formació professional [5], preinscripció [6]

Links:
[1] http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Preinscripcio-i-matricula-al-batxillerat?category=74447ed8-a
82c-11e3-a972-000c29052e2c&amp;moda=1
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[2] http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Preinscripcio_GM_FP?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-0
00c29052e2c&amp;moda=1
[3] http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
[4] https://www.barcelonesjove.net/tags/batxillerat
[5] https://www.barcelonesjove.net/tags/formació professional
[6] https://www.barcelonesjove.net/tags/preinscripció

Page 2 of 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

