ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
INFORMACIÓ PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
CURS 2017/18
1. DATES DE PREINSCRIPCIÓ: Del 25 al 31 de maig ambdós inclosos, de les 9 del matí a les 6
de la tarda.
2. HORARI ESCOLAR: Entre 2/4 de 4 de la tarda i 2/4 de 10 del vespre, de dilluns a divendres.
3. ACTIVITATS ACADÈMIQUES DIVERSES: Al llarg del curs es realitzaran un seguit
d’activitats lligades a les programacions d’assignatures (sortides, visites...) que es cobraran
sempre abans de dur-se a terme.
4. PROJECTE DE SÍNTESI: tots els grups de 2n tenen una sortida programada per tal de
realitzar el Projecte de Síntesi. Aquesta és una activitat importantíssima de la programació
curricular. Es cobra a terminis per facilitar-ne el pagament.
5. MATERIAL ESCOLAR: Es cobrarà a principi de curs.
6. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES: És molt important per al bon funcionament del centre
que totes les famílies en formin part. L'Associació ja us informarà del seu funcionament.
7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR (codi del centre 08045239):
a. Original i una fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE (en el
cas d’alumnat estranger) del noi o la noia.
b. Original i una fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
c. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, si la persona
preinscrita és menor d’edat.
d. Original i fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència on consti el NIE del pare, de
la mare o del tutor o la tutora, si la persona preinscrita és menor d’edat.
e. Una fotografia de carnet (amb el nom i els cognoms al dors).
f. Full de preinscripció del Departament d’Ensenyament, ben complimentat.
g. Original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat LOGSE
o certificat acadèmic de la qualificació de la Prova d’Accés o de les qualificacions del
batxillerat LOE, o d’altres estudis que en permeten l’accés.
 Les qualificacions de batxillerat i de les proves o del curs d'accés s'han de presentar durant el
període de preinscripció; si això no és possible perquè estan pendents de resolució de
reclamacions o d'altres tràmits oficials, es poden presentar fins al 23 de juny.
 En el cas d’alumnat que fa segon de batxillerat en el curs actual, i aprova el batxillerat en la
convocatòria extraordinària, pot presentar- la al setembre.

h. Fitxa amb les dades personals del pare i de la mare (correu electrònic, mòbils...)

8. DATES DE MATRÍCULA:
 Ordinària: del 13 al 20 de juliol.
 Extraordinària: es publicarà a principis de juliol.
Els Cicles Formatius només es podran cursar si hi ha el nombre de
preinscripcions suficients

ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
ALTRES DADES
PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2017/18
Nom i cognoms de l’alumne/a:

Població:

Nom i cognoms del pare:
Correu electrònic del pare:
(sobretot ben llegible)

Nom i cognoms de la mare:
Correu electrònic de la mare:
(sobretot ben llegible)

Nom i cognoms tutor/a legal:
Correu electrònic tutor/a legal:
(sobretot ben llegible)

Autoritzem donar les adreces dels correus als pares o mares delegats de curs: SÍ

No

Correu electrònic de l’alumne/a:
(sobretot ben llegible)

Mòbil pare:
Mòbil mare:
Mòbil tutor/a legal:

Signatura del pare, mare, tutor o tutora

Maig del 2017

