BATXILLERAT D’ARTS
CALENDARI I REQUISITS D’ACCÉS - Curs 2017/18
Requisits d’Accés:

- Graduat en ESO – Titulació equivalent o superior.
-

Títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà.

PREINSCRIPCIÓ: De dia 26 al 30 de juny de 2017 (termini únic, tant pels titulats al juny com al setembre)
Publicació Llistes provisionals

10 de juliol

Reclamacions:

10 al 12 de juliol

Publicació llista definitiva:

17 de juliol

Alumnes inscrits sense títol d’ESO

17 de juliol

Alumnes que superen l’ESO al setembre
Publicació Llistes provisionals admesos

8 de setembre

Reclamacions:

8 al 12 de setembre

Publicació llista definitiva admesos:

13 de setembre

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ:
-

Sol·licitud d’admissió emplenada i signada pels dos pares o tutors legals amb pàtria potestat.

-

Fotocòpia DNI alumne/a

-

Fotocòpia DNI del Pare i Mare (per davant i darrere) o Tutors amb els quals convisqui en situació legal.

-

Butlletí de notes o Certificat de notes de l’ESO

-

Documentació que pertoqui a efectes de barem

MATRÍCULA:

Juliol: els dies 18 i 19

de

Setembre: els dies 13 al 15

09’00 a 13’30 hores.
de

09’00 a 14’00 hores.

A efectes orientatius, es relaciona a continuació la documentació necessària a la matrícula. En els impresos de matrícula
trobaran informació més extensa. Aquests impresos es facilitaran als alumnes inclosos a la llista definitiva d’admesos que
hagin superat l’ESO, tant a la convocatòria de juny i de setembre.
DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA:
-

Imprès de matrícula emplenat i degudament signat pels pares.

-

Fotocòpia targeta Seguretat Social de l’alumne/a.

-

Foto alumne/a que se la farem en el centre en el moment de la matrícula.

-

Rebut ingrés bancari al compte corrent següent:

Banc Mare Nostrum (Sa Nostra) ES18 0487-2162-11–2000001349
-

Full d’autoritzacions pel curs, degudament emplenat i signat pels pares.
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