PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-19
(RESERVA PLAÇA)

CURS DE PREPARACIÓ PER LA
INCORPORACIÓ ALS CICLES
DE GRAU SUPERIOR

Ctra. Montcada,512
08223 Terrassa
T e l. 9 3 7 8 3 5 5 1 0
F a x. 9 3 7 3 6 1 5 0 1
cingle@cingle.cat

La resolució estableix els criteris d’organització del curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i també pels d’accés
a grau superior. Aquesta nova normativa ens permet oferir per aquells alumnes que disposin (o estiguin cursant) el títol de
tècnic, el Curs d’Accés als Cicles de Grau Superior, amb les següents característiques:

Accés: Haver superat o estar cursant un Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Objectius del curs: L'objectiu d'aquest curs és aconseguir que els alumnes tinguin el nivell
necessari acadèmic i de maduresa per a poder accedir a Cicles Formatius de grau Superior.
Durada: 700 hores
Calendari: De setembre a mitjans juny en horari intensiu de 20 hores setmanals (5 hores diàries de
dilluns a dijous)
Organització: 2 parts:
Part comuna amb les matèries de:
Comunicació en Llengua Catalana (3 hores setmanals), Comunicació en Llengua Castellana (3 hores
setmanals), Comunicació en Llengua Anglesa (5 hores setmanals) i Tutoria (1 hora)
Part específica: amb les matèries de:
Matemàtiques (obligatòria, de 4 hores setmanals)
i una a escollir entre:
Psicologia i Sociologia (4 h. setmanals. Dóna dret a fer els CFGS de la branca Humanístico-Social)
Química i Biologia (4hores setmanals. Dóna dret a fer els CFGS de les branques CientíficoTècniques i Esportives
Sortides acadèmiques:
La superació del curs faculta l'alumne a poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior sense necessitat
de realitzar la prova d'accés.

Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

Metodologia i recursos:


Priorització d’aprenentatges professionalitzadors i funcionals



Treball d’actituds i hàbits que afavoreixen la maduresa personal i laboral



Atenció a la diversitat i atenció tutorial de suport a les necessitats dels alumnes



El curs d'accés es duu a terme, a partir del temari i criteris d’avaluació que determina el Departament
d’Ensenyament



Seguiment acadèmic de l’alumne al llarg de tot el curs acadèmic, amb pre-avaluació durant el primer
trimestre



Acompanyament personal i orientació de l’alumne per escollir el cicle de Grau Superior.

Horaris:
De dilluns a dijous: Intensiu de les 8 h. a les 13 h. 30m.
Preus:
Matrícula 215 €. Quota mensual (10 quotes: de setembre a juny) de 169 €/mes (160,55€ alumnes de
l’escola)
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Dades alumne/a
DNI / NIE de l’alumne/a:

Sexe:

Home

Dona

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Data Naixement:

Municipi Naix:

Província Naixement:

País Naix:

Adreça:
Localitat:

Codi postal:

Telèfon casa:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:
Estudis que està cursant :
Escola de procedència:
Alumne actual de l’escola CINGLE

Sí, fent les pràctiques

No

Ex-alumne de l’escola CINGLE

Sí (Nivell) _______________

No

Nota d’ESO

o Nota de CFGM

Terrassa, a ____________de______________________________de_______________

Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

Signatura:

Documentació que cal aportar:
DNI de l’alumne
Certificat de la nota mitjana d’ESO o dels darrers estudis cursats
Número RALC
La Reserva de plaça dóna prioritat en primer lloc als ex-alumnes de l’escola (de qualsevol nivell educatiu), en segon
lloc a la nota mitjana d’ESO (per als no alumnes) i en tercer lloc als alumnes amb reserva de plaça feta del 28 de
maig al 8 de juny.
En el cas de que no es cobreixin el mínim de places s’anul·larà el curs i es retornarà l’import de la matricula.

