ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
INFORMACIÓ PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
AL CURS ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU
SUPERIOR
CURS 2017/18
1. DATES DE PREINSCRIPCIÓ: Del 3 al 7 de juliol ambdós inclosos, de 9 a
les 2 del migdia.
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. MATERIAL ESCOLAR: Es cobrarà a principi de curs.
5. 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.
6. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR (codi del centre 08045239):
•
•
•
•

Certificació acadèmica de la qualificació del títol de tècnic o tècnica.
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius
a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del
Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare o
tutor/a o guardador/a de
fet) o de la targeta de residència on consta el
NIE si es tracta de persones estrangeres.
En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades
d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden
acreditar amb el document d'identitat, el passaport, el llibre de família del
país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
Les sol•licituds s’ordenen seguint l’ordre decreixent de la qualificació
obtinguda en el títol de tècnic i, en cas d’empat, es resoldrà per
sorteig organitzat pel centre.
7. DATES DE MATRÍCULA:
 Ordinària: del 18 al 24 de juliol

