
Curs de formació específic per a l’accés als cicles de 
grau superior (CAS)

 
Oferta de places: 
 
Ofertem l’opció cientificotecnològica (CT) amb dos grups:
 

- Amb matèria específica de 
- Amb matèria específica de 

 
 
Documentació necessària 
 

• Sol·licitud de preinscripció
• DNI de l’alumne. 
• Fotocòpia de la Tarja Sanitària Individual (TSI)
• Certificat amb nota mitjana

finalitzat. (original i fotocòpia).
 

Menors d’edat han de portar
• DNI pare/ mare o tutor legal
• Original i fotocòpia del 
 

Es requisit indispensable tenir un títol de tècnic de 
poder preinscriure’s al CAS

Les sol·licituds s’ordenaran per la nota del cicle formatiu

 
 

Calendari de preinscripció i matrícula
 

Preinscripció:                              
 

Llista provisional d’admesos
 

 

Llista definitiva de persones admeses
 

 

Període de matrícula:                   
 

 

 

 
Curs de formació específic per a l’accés als cicles de 

grau superior (CAS) 2015-16 

cientificotecnològica (CT) amb dos grups: 

Amb matèria específica de Física-Tecnologia:   
Amb matèria específica de Química-Biologia:  

necessària per la preinscripció al CAS: 

Sol·licitud de preinscripció (es recull a la consergeria del centre)

Tarja Sanitària Individual (TSI). 
Certificat amb nota mitjana del cicle formatiu de grau mitjà 

(original i fotocòpia). 

han de portar: (a més de la documentació anterior)

DNI pare/ mare o tutor legal 
Original i fotocòpia del Llibre de família. 

Es requisit indispensable tenir un títol de tècnic de grau mitjà per 
poder preinscriure’s al CAS. 

Les sol·licituds s’ordenaran per la nota del cicle formatiu. 

Calendari de preinscripció i matrícula CAS (curs 2015

                             del 6 al 10 de juliol de 2015

d’admesos i reclamacions:  13, 14 i 15

persones admeses:            16 de juliol

:                   17, 20, 21, 22 i 23 

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de 

35 places. 
35 places. 

(es recull a la consergeria del centre). 

de grau mitjà 

(a més de la documentació anterior) 

grau mitjà per 

(curs 2015-16). 

de juliol de 2015 

13, 14 i 15 de juliol 

de juliol 

 de juliol 


