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Gestió llista d’espera.

La gestió de la llista d’espera del procés de preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà, i
de grau superior, del curs 2022-2023, tant del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització (alumnat
que ha obtingut el títol de l'ESO el curs 21-22) com del procés per a la resta de l’alumnat, es farà en un acte
públic únic el dimarts 26 de juliol de 2022 al vestibul de l’institut en el següent horari:

Família professional Estudis Hora

Administració i gestió
CFGM Gestió Administrativa
CFGM Gestió Administrativa àmbit jurídic
CFGS Administració i finances

9:00 h

Fabricació mecànica
CFGM Mecanització
CFGS Programació de la Producció Fabricació Mecànica
CFGS Disseny en Fabricació Mecànica

9:45 h

Instal·lació i manteniment CFGM Manteniment Electromecànic
CFGS Mecatrònica industrial 10:45 h

Fusta, moble i suro CFGM Fusteria i moble
CFGS Disseny i moblament 11:30 h

La gestió es farà de la manera següent:

1. En primer lloc, les vacants resultants després de la matrícula s’oferiran i ocuparan pels alumnes
en llista d’espera del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització.

2. Un cop acabada aquesta llista, i si encara resten vacants, s’oferiran i ocuparan pels alumnes del
procés per a la resta de l’alumnat.

3. Si, un cop gestionades ambdues llistes, encara restessin vacants, aquestes s’oferiran a la segona
fase d’admissió al setembre.

Les persones que constin en la llista d’espera podran anar personalment a l’acte o designar representant
degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació.

ATENCIÓ: La no assistència a l’acte a l’hora de la convocatòria representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una
plaça.

La matrícula de l’alumnat que obtingui plaça es formalitzarà a continuació de l’adjudicació.

DOCUMENTACIÓ

Documentació que cal portar el mateix dia 26 de juliol (immediatament després de l’adjudicació) per poder
formalitzar la matrícula:

– 1 fotografia carnet (format d’imatge preferiblement .jpg).
– Còpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
– Còpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant (només l’alumnat menor de 18 anys).
– Còpia de la Targeta Sanitària (TIS).
– Còpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares) (només l’alumnat menor de 18 anys).
– Còpia del títol o resguard del títol d’ESO o Certificat Prova d’accés a GM (Per a CFGM).
– Còpia del títol o resguard del títol de CF Grau Mitjà, Batxillerat o Certificat Prova d’accés a GS  (Per a
CFGS).
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