CALENDAR
RI DE PREIN
NSCRIPCIÓ I MATRICU LACIÓ DE GRAU
G
SUPE
ERIOR
Presentació
ó de les sol∙licituds

Del 26 de
e maig al 3 de juny

Publicació d
de les llistes amb el barem

11 de jun
ny

Sorteig púb
blic per determ
minar l’ordena
ació de sol∙liciituds

12 de jun
ny

Reclamacio
ons a les llistess del barem

Del 12 al 16 de juny

Últim dia peer portar les qualificacionss de batxilleratt i de les provves d’accés, de
el curs de
formació esspecífica per a l’accés del grau superior ((en cas d’estar peendents de resoluució de reclamaciió

16 de jun
ny

o altres tràmitts oficials)

Últim dia peer portar les qualificacions
q
dels alumness que cursen segon de batxiillerat en el
curs actual i aproven el batxillerat
b
en la
l convocatòrria extraordinàària.(1)

25 de jun
ny

Llistes amb el barem un cop
c resoltes le
es reclamacioons

19 de juny

Publicació d
de les llistes d’alumnat adm
mès

30 de jun
ny

Període de matriculació

De l’1 al 8 de juliol

(1) Els alumnees que cursen seggon de batxilleratt en el curs actuall i no aproven a laa convocatòria orrdinària, poden ppresentar la sol∙liccitud de
preinscripcció a cicles forma
atius de grau supe
erior i, si aprovenn el batxillerat a la
a convocatòria exxtraordinària i, accrediten fins el 25
5 de
juny la quaalificació obtingu
uda, la seva sol∙liccitud s’assigna a lles places que ha
an quedat vacantss després d’assignnar les sol∙licituds.

PROC
CÉS EXTRAORDINARI:
Ad
dreçat a: ‐ les persones que va
an participar enn el procés ordin
nari i no van ob
btenir plaça.
p
que no van participaar en la convocaatòria ordinària
a.
‐ les persones
Prresentació de les sol∙licituds

7 al 9 de setembre

Pu
ublicació de less llistes d’alumnnat admès

21 de setem
mbre

Peeríode de Matrricula

21 i 22 de se
etembre

