
¡MOLT IMPORTANT! 
PROCEDIMENT DE MATRÍCULA I GESTIÓ 

DE LA LLISTA D’ ESPERA DE GS 
i del CIS 

Si no has aconseguit plaça per cap cicle formatiu de GS o 

pel CIS, cal que el dia 24 de juliol vinguis al centre (o deleguis 

en algú) en el següent horari, ja que aquest dia tindrà lloc la FASE 

DE REPESCA (assignació de possibles places vacants). 

 

 

HORARI: 
 

24/07/2015 

 

- De 11 a 11.10h CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes 

(ASIX) + CFGS Desenvolupament d' Aplicacions Multiplataforma (DAM). 

 

- De 12 a 12.10h CFGS Higiene Bucodental (HIG). 

 

- De 13 a 13.10h CFGS Pròtesis Dental (PROT)  

  

- De 14 a 14.10h CIS (Curs de preparació per a la incorporació als cicles 
de grau superior. 



Les portes es  tancaran un cop passats els 10 minuts indicats des de l’ 

inici, i a partir de llavors no es podrà accedir. 

 

En cas que hi hagi vacants, el dia 24 DE JULIOL DE 2017 s' anirà cridant a 

la gent per ordre de llista d' espera. Si la persona (o algú en qui es 

delegui) no hi és, es cridarà al següent de la llista.  

 

Es cridarà a la gent en el següent ordre: 

- 1er els que han fet preinscripció al NOSTRE centre. 

- 2on els que han fet preinscripció en un altre centre i no han 

obtingut plaça o la plaça que han obtingut no era la que volien. (Cal 

portar el dia de la repesca la preinscripció de l’ altre centre per 

poder demostrar-ho). S’ ordenaran per ordre de nota 

(imprescindible portar certificat de nota mitjana). 

- 3er les persones que no van fer cap preinscripció a cap lloc. S’ 

ordenaran per ordre de nota (imprescindible portar certificat de 

nota mitjana).. 

 

 

La data màxima per poder matricular-te un cop se t’ ha donat plaça el dia 

de la repesca serà el dia 5 de SETEMBRE de 2018. 

 


