CALENDARI ADMISSIÓ CURS 2018-2019 FP – ESO – BATXILLER. CONVOCATÒRIA ÚNICA
NIVELL

BATXILLERAT
* ESO (Centres no adscrits)
CICLES FORMATIUS:
C.F.G.MITJÀ I SUPERIOR
Presentació requisit
acadèmic:

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

LLISTES PROVISIONALS

RECLAMACIONS

LLISTES DEFINITIVES

Del 17 al 28 de maig

12 de juliol

Del 12 al 16 de juliol

19 de juliol

Del 18 al 31 de maig

10 de juliol

Del 10 al 12 de juliol

17 de juliol

- Els sol·licitants de Batxillerat i de 2n, 3r i 4t d’ESO: presentaran el requisit acadèmic: Des del 21 de juny fins
el 5 de juliol. Si l’alumne aprova a Juny, cal lliurar-lo aquest mes.
- Els sol·licitants de 1r curs d’ESO: presentaran el Certificat de Promoció des del 25 al 27 de juny.

BATXILLER I ESO
Presentació requisit
acadèmic:
CICLES FORMATIUS

- Convocatòria ordinària A JUNY: Del 20 al 27 juny
- Convocatòria extraordinària A JULIOL: Fins el 9 de juliol, a les 14 h.

* Per a formalitzar la matrícula, quan es tracte d’alumnat procedent d’un altre centre, presentaran la certificació de baixa del centre anterior
amb expressió de la seua situació acadèmica. (Art. 54 Ordre 7/2016 i Art. 11 Resolució 26/03/2018).
INSCRIPCIÓ PROVA ACCÉS CICLES: Des del dia 17 de maig al 31 maig. Prova C. Mitjà: 18 juny Prova C. Superior: 15 de juny
CALENDARI ADMISSIÓ CURS 2018-2019 - FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
NIVELL

PRESENTACIÓ
SOL·LICITUDS

LLISTES
PROVISIONALS

RECLAMACIONS

LLISTES
DEFINITIVES

PROCÉS ORDINARI

Del 18 al 31 de maig

14 de juny

Des del 14 al 18 de juny

26 de juny

PROCÉS EXTRAORDINARI

Del 12 al 17 de juliol

20 de juliol

Del 20 al 24 de juliol

25 de juliol

amb presentació requisit acadèmic

Les DADES DE MATRÍCULA: S'EXPOSARAN AL TAULER D'ANUNCIS.
L'alumnat d'ESO, Batxiller i Formació Professional, que haja superat totes les assignatures o mòduls en l'avaluació final de juny, formalitzarà la matrícula
per al següent curs en el període de matriculació ordinari. Així mateix, l'alumnat en condicions de promocionar dins de la mateixa etapa, també podrà
formalitzar la matrícula en el període ordinari, encara que tinga una o dues assignatures pendents d'avaluació extraordinària.
A l'alumnat d'ESO del Centre: El tutor/a lliurarà el butlletí de notes junt amb el sobre de matrícula, on s'indicarà el dia i hora de matriculació.

SECRETARIA

