
CFA Canovelles: Preinscripció i matrícula  durant el curs 2017-18

 Segons  la  RESOLUCIÓ  ENS/783/2017,  de  10  d’abril,  per  la  qual  es
determina el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al
curs 2017-18 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons
públics en l’annex 6 apartat 6.2

6.2 Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre oferirà aquestes
places  als  participants  en  el  procés  de  preinscripció  que  consten  a  la  llista  d’espera,
respectant  l’ordre  obtingut.  Exhaurida  la  llista  d’espera o  si  no  n’hi  ha,  es  podrà
matricular les persones que ho sol·licitin.

En conseqüència, el CFA Canovelles un cop  començat el curs  continuarà oferint places
de tots aquells ensenyaments que quedin places vacants. Per formalitzar la matricula o
la preinscripció cal passar pel Centre en horari d’atenció al públic. 

Atenció  al
públic

dilluns i divendres de 9 a 12,30 hores 
dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19,30 hores

Matricula
viva

Proves de
nivell 

1r trimestre

Cicle de Formació Instrumental / Català / Castellà Matí: divendres 
de 10 a 11 hores. Tarda: dilluns de 18 a 19 hores 

Francès: dijous de 11,45 a 12,45 hores 

Anglès: Tarda: dijous de 15 a 16 hores. Divendres de 17 a 18 hores 

Graduat en Educació Secundaria: dimarts de 18 a 19,30 hores 

Preparació proves cicles formatius de grau superior: divendres de 17
a 18 h. 

Informàtica Matí: dijous de 12 a 13 hores. Tarda: divendres de 16 a 17 
hores 

Documentació que cal portar: 

- DNI, NIE o passaport
- Llibre d’escolaritat (només els interessats en GES) 

AVIS: 

En el cas que el nombre de places de sol·licituds superi el nombre de places vacants,
aquestes s’assignaran als alumnes que el seu cognom comenci per la  lletra A fruit del
sorteig celebrat el dia 12 de setembre de 2017 en les dependències del Centre. 


