Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS Ronda
Lleida

ADMISSIÓ EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE
CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ
Quan després de finalitzar el procés ordinari de preinscripció i matrícula hi hagi vacants al centre, s’estableix
un segon procés de preinscripció i matrícula.
Durant la primera setmana del mes de juliol es publicarà, al web del centre (www.iesronda.org) i a la web del
Departament d’Ensenyament (http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/), la relació de centres i cicles
amb vacants, el calendari i les indicacions corresponents a aquest segon procés.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ:
Els participants d’aquest procés hauran d’acreditar els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels
estudis que els donen dret a l’accés, i, si han participat en el procés ordinari de preinscripció, caldrà aportar la
còpia de la sol·licitud de preinscripció amb el segell d’entrada.
-

QUI POT PRESENTAR SOL·LICITUD:
Podran participar en aquest procés:




-

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR AMB LA SOL·LICITUD:
 Alumnes que van presentar la sol·licitud de preinscripció en el nostre centre:
. Original de la sol·licitud de preinscripció presentada dins el procés ordinari
. Original i còpia del títol dels estudis que permeten l’accés
. Pels alumnes que en el moment de finalitzar el període ordinari de preinscripció encara no havien
finalitzat els estudis que permeten l’accés: Original i còpia del certificat amb la qualificació final
dels estudis que permeten l’accés fent-hi constar la convocatoria (ordinària o extraordinària)


-

les persones que van participar en el procés ordinari i no van obtenir plaça
les persones que van obtenir plaça i no van poder matricular-se per no haver superat, en la
convocatòria de juny, l’educació secundària obligatòria
les persones que no van participar en la convocatòria ordinària.

Alumnes que es van preinscriure en un altre centre o no havien presentat cap sol·licitud:
. Original i fotocòpia del DNI i de la tarja sanitària
. Si són menors d’edat: original i fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor legal i llibre de família.
. Original i fotocòpia de la certificació acadèmica dels estudis que permeten l’accés (ha de constar
la convocatòria: ordinària o extraordinària), o de la prova d’accés, amb la qualificació final.
. Original i còpia del títol o resguard del títol que permet l’accés.
. Original i fotocòpia de la còpia de la sol·licitud de preinscripció presentada dins el procés ordinari,
amb el registre d’entrada, per acreditar que s’hi ha participat. (només els alumnes que van
participar en la preinscripció ordinària.

COM S’ASSIGNEN LES PLACES:
El centre assignarà les places seguint l’ordre següent:



En primer lloc a les persones que han participat en el procés de preinscripció ordinari, i
en segon lloc als qui no hi han participat.

Per als participants en el procés ordinari l’assignació de places es farà:
 Tenint en compte la nota al·legada.
 En cas d’empat es prioritzaran les sol·licituds de qui tenia els requisits acadèmics en la
convocatòria ordinària, i si encara persisteix l’empat i no havien aportat la nota global de l’ESO,
s’utilitzarà aquesta nota.
Per les persones que no han participat en la preinscripció ordinària s’assignaran seguint els mateixos
criteris.

