Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot
www.escolartolot.cat

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà:
Assistència al producte gràfic imprès i Revestiments Murals
Preinscripcions / Inscripcions proves / Matriculació
PERÍODE EXTRAORDINARI - SETEMBRE 2017– any acadèmic 2017-2018
Atenció: dies 7 i 8 de setembre 2017, festes locals d’Olot
- Del dia 1 al 6 de setembre: alumnes nous interessats han de fer preinscripció/inscripció a proves
d’accés específiques.
També poden fer preinscripció/matriculació alumnes amb requisits acadèmics que tinguin accés directe
A secretaria: d’11 a 14 h – documentació:
Sol·licitud de preinscripció
Original i fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària
Original i fotocòpia del títol de Graduat d’ESO o equivalent o prova d’accés a cicles de formació
professional de grau mitjà superada.
- Dijous 14 de setembre - Realització proves específiques – 9:30 h
Cal presentar-se a l’escola a les 9 h, amb el DNI original i el material necessari per a la prova
- Dilluns 18 de setembre: Qualificacions provisionals i reclamacions – 10h al tauler d’anuncis de
secretaria
-

Només si és el cas, s’establirà l’ordre de matriculació a partir de la qualificació obtinguda de la
prova d’accés, a partir de les places vacants que tingui el cicle.

-

Període de reclamació de qualificacions proves accés: del 19 al 21 de setembre

-

Qualificacions definitives – 22 de setembre (només afecten a qui fa reclamació)

- Dilluns 18 de setembre: Matriculació a secretaria – de 10 1 2 h
-

Documentació: 1 fotografia mida carnet / document de matrícula / fitxa de dades personals /
autorització imatges / resguard de l’ingrés corresponent

Els alumnes que superin les proves d’accés de setembre i tinguin opció de matrícula començaran el curs
el dimarts 19 de setembre.

INICI DE CURS
- Dijous 14 de setembre: Presentació de curs – 10:30 h
- Divendres 15 de setembre: Inici de les classes

