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PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE VACANTS DE CICLES 
FORMATIUS DE GS (grau superior) 

 (SETEMBRE 2019) 

VÀLID A PARTIR DEL 3 DE SETEMBRE DEL 2019 

 

PELS QUE NO HEU ACONSEGUIT PLAÇA A CICLES FORMATIUS DE GS, ÉS 
POSSIBLE QUE ENCARA TINGUEU OPCIÓ A ACONSEGUIR-NE UNA. 

 

 Publicació de les vacants: anirem actualitzant a la nostra web les 

vacants cada dimarts i dijous (fins al 30 d’ octubre de 2019). Cal que ho 

aneu comprovant. (IMPORTANT: us recomanem consultar-ho a última 

hora. Si no hi ha modificacions no s’ actualitzarà la web, només en cas 

de modificacions de vacants). 

 

 Termini de presentació: cada dilluns i dimecres de 10h a 10.05h, (fins al 

30 d’ octubre de 2019), si estàs interessat en una plaça de les que 

tenim vacants cal que vinguis a la secretaria del centre. De tots els que 

us presenteu, aconseguirà la plaça aquell/a que tingui els requisits d’ 

accés i s’ ordenarà per ordre de nota. 

 
Per exemple: Imaginem que al CFGS de Pròtesis Dental hi ha 3 vacants. El 

dilluns us presenteu a les 10:00h 12 persones interessades en la plaça. Les 

tres persones que tingueu millor nota (independentment de la via d’ accés) 

seran les que aconseguireu la plaça. 

 

NOTA 1 IMPORTANT: per poder participar en la repesca de vacants, és 

imprescindible personar-se al centre (la persona interessada o algun 

representant) juntament amb el certificat on consti la nota mitjana que 

permet l’ accés al curs al que vols optar. 
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NOTA 2 IMPORTANT: Només es farà repesca de vacants dels cursos 

que hi hagi vacants. Si a la web no hi ha cap vacant publicada d’ aquell 

curs que t’ interessa, no cal venir al centre.  

 
 Es possible que algú dels que aconsegueix la plaça, després no es 

presenti a matricular-se, per tant la seva plaça tornarà a sortir com a 

vacant. S’ aniran actualitzant les vacants NOMÉS EN CAS DE 

MODIFICACIONS. 

 
 


