
 

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR ESPORTIUS   (CURS 2017-2018) 

 

Horari de secretaria: de 10 a 13 hores. 

- Presentació de sol·licituds: del 16  al 29 de maig de 2017 . 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

- Sol·licitud de la preinscripció. 

- Original i fotocòpia del llibre de família (si l’alumne/a és menor d’edat) 

- Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents del pare, mare o tutor legal (si l’alumne/a és menor d’edat) 

- Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents de l’alumne/a 

- Original i fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) 

- Un dels següents documents: 

o El certificat de la qualificació de la prova d’accés a grau mitjà (o de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles formatius) 

o En el cas de l’alumnat que ha acabat l’educació secundària obligatòria o superior, el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica. 

o En el cas de l’alumnat amb estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma 
numèrica. 

o Si l’alumne/a encara cursa els estudis d’ESO en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificat de la qualificació mitjana dels 3 cursos ja avaluats de l’ESO. 

- Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva corresponent (En cas de no tenir aquest document en el moment de la preinscripció 
portar-ho en el moment de la matrícula)  

TERMINIS: 

- Inscripció a la prova específica d’accés del 9 al 28 de maig de 2017 (telemàticament) 

- Últim dia per fer el pagament del preu públic d’inscripció : 29 de maig de 2017 

- Llistat provisional de persones admeses o excloses : 8 de juny de 2017 

- Llistat definitiu de persones admeses o excloses:  14 de juny de 2017 

- Prova Específica de Salvament i Socorrisme : 9 de juny de 2017 a l’Institut Jaume I de Salou, a les 8,30h 

- Proves de Vela: 17 de juny de 2017 al Port Olímpic, Moll de Gregal (Barcelona), a les 9:00h Federació Catalana de Vela 

- Qualificacions provisionals: tres dies hàbils a comptar a partir del darrer dia de la realització de la prova. 

- Qualificacions definitives: set dies hàbils a comptar des de la publicació dels resultats provisionals. 

Període de matrícula:  del 28 d’agost a l’1 de setembre 

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació obtinguda  en sumar: 1)la qualificació mitjana del requisit d’accés  que s’al·lega en el moment de la sol·licitud; 2) dos punts si la 
persona sol·licitant té domicili a Catalunya; 3) un punt si s’ha realitzat la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat 
de Catalunya. 

- Inici curs: 18 de setembre de 2017 

 

Nom del centre: INS JAUME I       Codi del centre: 43007543     Telèfon: 977 38 47 71     E-mail: info@iesjaume1.cat 


