Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torre Vicens

PREINSCRIPCIÓ CURS DE PREPARACIÓ PER A L'ACCÉS ALS
CF DE GRAU SUPERIOR (CAS). CURS 2017-18
CALENDARI :
Preinscripció ordinària:

3 al 7 de juliol de 2017

Publicació de llistats provisionals
amb puntuacions

11 de juliol, al tauler d’anuncis

Termini de reclamacions

11 a 13 de juliol.

Sorteig en cas d'empat en la puntuació

13 de juliol.

Resolució de reclamacions i llistats
definitius d’admesos/es

14 juliol

Matriculació:

14 a 20 de juliol

Preinscripció i admissió extraordinària: 21 de juliol, si queden vacants.
PERSONES A QUI VA ADREÇAT:
El curs s’adreça a les persones volen accedir als cicles formatius de grau superior i que compleixen els
requisits següents:
 No tenen cap titulació que els permeti l'accés als cicles formatius de grau superior, i
 Disposen del títol de tècnic d'un cicle de grau mitjà, o el resguard d’haver-lo sol·licitat.
 També es podran preinscriure les persones que estiguin finalitzant un cicle formatiu de grau mitjà
el curs 2017/18 ( 2n curs d'un cicle de 2 anys, o 1r curs d'un cicle d'un any)
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ



Imprès de sol·licitud, que facilitarà el centre.



Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne/a.



Original i fotocòpia de la Targeta Individual Sanitària de l’alumne ( TIS ).



Si es disposa del títol de tècnic de grau mitjà: originals i fotocòpies del títol i de la
certificació de qualificació mitjana del cicle formatiu (no serveix el butlletí de notes).



Si encara no es disposa del títol de tècnic: original i fotocòpia del certificat de qualificacions
obtingudes al 1r curs (si s’està a 2n curs d'un cicle de 2 anys), o certificat amb mitjana de 4rt ESO
(si s’està a 1r curs d'un cicle).

Si l'alumne és menor d'edat també cal presentar:



l'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.



l'original i fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o tutor o tutora, o de la targeta de residència on
consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRICULACIÓ:

•

Les sol·licituds s’ordenaran segons la qualificació de l’expedient acadèmic del cicle formatiu
de grau mitjà. En cas d’empat, es resoldrà per sorteig realitzat al centre, el 12 de juliol.

•

Els alumnes admesos en el llistat definitiu hauran de formalitzar la matriculació del 14 al 20 de
juliol. Una vegada finalitzat el termini no es guardarà la plaça i podrà ser adjudicada a un altre
sol·licitant.
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Si hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen els criteris de prioritat següents:
1. Sol·licituds de les persones que tenen el títol de tècnic/a, ordenades segons la qualificació.
2. Sol·licituds de les persones matriculades a segon curs d’un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada
o a 1r d'un cicle de 1.300 a 1.400 hores.
3. Sol·licituds de les persones matriculades a primer curs d’un cicle de 1.700 a 2.000 hores de
durada.
Dins de cada grup, les sol·licituds s’ordenen per la qualificació i, si hi ha empat, es resol per
sorteig.
PREU PÚBLIC
 La taxa oficial del curs és de 240 €, més la quota de l'Assegurança Escolar Obligatòria, material i
gestió acadèmica (48 € ), que s'han d'abonar abans de gestionar la matrícula, i la quota de
l'AMPA, que és voluntària (23 €).


Hi ha bonificacions i exempcions de la taxa oficial, si es compleixen diferents supòsits (família
nombrosa, etc). Caldrà justificar-ho documentalment.

ESTRUCTURA DEL CURS D'ACCÉS AL NOSTRE CENTRE
DURADA

20 hores setmanals, amb un mínim de 700 hores.

HORARI

Matins de 8,30 h a 14,50 h, de dilluns a dijous
Les matèries de la part comuna són:

MATÈRIES
El curs s'organitza
en dues parts:
 part comuna
 part específica.
També s'inclou
 1 h de tutoria





Llengua catalana: 3 hores/setmana
Llengua castellana: 3 hores /setmana
Llengua anglesa:
5 hores/setmana

Les matèries de la part específica son dues, una obligatòria i una
optativa:



Matemàtiques: 4 hores/setmana (obligatòria)
Química-Biologia: 4 hores/setmana.(optativa)

CARACTERÍSTIQUES DE LA PART ESPECÍFICA:



El curs d'accés té diverses opcions: científicotecnològica (CT), humanística i social
(HS), artística (AR) i esportiva (EE), i per a cada opció hi ha diverses optatives. Veure
l'annex 1.



Al nostre centre, la matèria optativa que es pot cursar és la Química-Biologia, de les
opcions Científic-tecnològica i Esportiva, i dóna accés preferent a les branques dels
cicles formatius que es poden cursar al nostre centre, i a altres branques que no es fan al
nostre centre.



A l'annex 4 consten totes les branques i les opcions de la part específica que hi donen
accés.



Altres centres poden oferir optatives diferents. Les optatives també s'ofereixen a l'Institut
Obert de Catalunya (IOC)
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ASSISTÈNCIA I QUALIFICACIÓ DEL CURS:



El curs és presencial. Cal assistir a un mínim del 80% de les hores lectives del
curs, per a poder obtenir el certificat.



La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les matèries, puntuades de
1 a 10, i el curs se supera si la qualificació és 5 o superior.



Per superar el curs cal tenir una qualificació mínima de 4 a cada matèria.

EFECTES DEL CURS EN L'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

La superació del curs tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles
formatius de grau superior, amb reserva de places específica.
Atorgarà prioritat en els procediments d'admissió, d'acord amb la normativa vigent en
el moment d'aplicar-los. En tot cas, per a ser admès a un cicle formatiu de grau
superior caldrà disposar del títol de tècnic.
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RELACIÓ ENTRE BRANQUES DELS CICLES FORMATIUS I EL CURS D'ACCÉS
OPCIONS PRIORITÀRIES PER A CADA BRANCA
(ANNEX 4 DE LA RESOLUCIÓ ENS/1245/2012, DE 13 DE JUNY)
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