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CURS de formació específic  per a l’accés als 
CICLES FORMATIUS d’FP de grau superior 
(CAS) – Curs 2016/2017 
PREINSCRIPCIÓ AL CURS 

 Publicació oferta : 22 de juny de 2016 

 Presentació de sol·licituds:  Del 4 al 8 de juliol de 2016, de 9.00 h a 14.00 h 

Publicació llistes amb puntuació provisional : 12 de juliol de 2016 

 Termini per presentar reclamacions : 12 i 13 de juliol de 2016  

 Llista definitiva d’admesos : 14 de juliol de 2016 

El full de sol·licitud de preinscripció es facilita al centre i també està disponible a la pàgina web 
www.gencat.cat/ensenyament  

Cal adjuntar la següent documentació:    Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de 
 l’alumne/a 

   Original i fotocòpia TSI (targeta sanitària individual) 

   Original i fotocòpia de la certificació d’estudis complets 
 del cicle formatiu de grau mitjà amb la qualificació 
 mitjana 

 Si l’alumne/a és menor d’edat:    Original i fotocòpia del llibre de família (pàg. pares i alumne/a) 

  Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de pare, mare 
 o tutor/a 

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat, amb la documentació 
acreditativa, dins el termini indicat. La presentació de més d’una sol·licitud a centres diferents no 
implica duplicitat. 

Les sol·licituds s’ordenen seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el títol de tècnic 
i, en cas d’empat, es resol per sorteig organitzat pel centre. 

MATRÍCULA 

Si l’alumne és admès, cal que formalitzi la matrícula del 18 al 22 de juliol de 2016 . Ha de recollir 
prèviament la documentació. 

CICLES FORMATIUS de GRAU SUPERIOR que s’imparteixen a l’INS Serrallarga (2016/2017) 

• Administració i Finances 
• Màrqueting comercial, turístic i cultural 

• Sistemes electrotècnics i automatitzats 

• Química industrial 

  

CT: Cientificotecnològica 

HS: Humanística i social 

AR: Artística 

EE: Esportiva 

El curs té una durada mínima de 700 hores. 
S’organitza en dues parts, la comuna i 
l’específica. La part específica té quatre 
opcions: cientificotecnològica, humanística i 
social, artística i esportiva. 

Les matèries del curs amb la seva atribució 
horària setmanal són:  

• Matèries de la part comuna: 

 Llengua catalana (3 h setmanals) 

 Llengua castellana (3 h setmanals) 

 Llengua anglesa (5 h setmanals) i 

 una hora de tutoria a la setmana. 

• Matèries de la part específica (l’alumnat 
en cursarà dues): 

o Matemàtiques (matèria obligatòria) 
 (4 hores setmanals) 

o Física – Tecnologia (CT-AR)  

 (4 hores setmanals) 

o Química – Biologia (CT-EE) 

 (4 hores setmanals) 

o Economia d’empresa (HS) 

 (4 hores setmanals) 

o Psicologia i sociologia (HS) 

 (4 hores setmanals) 

o Expressió gràfica plàstica (AR) 
 (4 hores setmanals) 

o Ciències de l’esport (EE) 

 (4 hores setmanals) 

  

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de 
la part comuna i dues matèries de la part 
específica, i una d’aquestes és 
matemàtiques .  

Si algú vol triar alguna matèria opcional de la 
part específica que no es faci al centre, pot 
cursar-la mitjançant l’Institut Obert de 
Catalunya. El centre tramitarà la seva 
inscripció a l’Institut Obert de Catalunya del 
20 al 27 de setembre de 2016. 

 CT HS AR EE 

Famílies professionals de formació professional 

Activitats físiques i esportives X X  X 

Administració i gestió  X   

Agrària X    

Arts gràfiques X  X  

Arts i artesanies   X  

Comerç i màrqueting  X   

Edificació i obra civil X    

Electricitat i electrònica X    

Energia i aigua X    

Fabricació mecànica X    

Fusta, moble i suro X  X  

Hoteleria i turisme X X   

Imatge i so X X   

Imatge personal X X   

Indústries alimentàries X    

Indústries extractives X    

Informàtica i comunicacions X    

Instal·lació i manteniment X    

Maritimopesquera X    

Química X    

Sanitat X    

Seguretat i medi ambient X X   

Serveis socioculturals i a la comunitat  X   

Tèxtil, confecció i pell X    

Transport i manteniment de vehicles X    

Vidre i ceràmica X    

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny  X  X  

Ensenyaments esportius X X  X 


