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

Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i disseny de Grau Superior:
Escultura Espectacle, Escultura Motlles, Gràfica Publicitària, Il·lustració, Fotografia, Decoració,
Calendari preinscripcions / Inscripcions a proves / Matriculació
PERÍODE EXTRAORDINARI - SETEMBRE 2018 – any acadèmic 2018-2019
Atenció: dilluns 10 setembre, l’escola romandrà tancada per ser festa local d’Olot
- Del 3 al 7 de setembre: Tots els alumnes que van fer pagament fraccionat del preu públic de
matriculació en la matrícula del mes de juliol han de fer efectiu el segon pagament o bé acreditar un
document de bonificació.
- Del 3 al 7 de setembre: preinscripcions / inscripcions a proves d’accés específiques.
També poden fer preinscripció/matriculació alumnes amb requisits acadèmics que tinguin accés directe
A secretaria: d’10:30 a 13:30 h - Documentació:
-

sol·licitud de preinscripció
original i fotocòpia del DNI i de la targeta Sanitària
original i fotocòpia del títol de batxillerat o equivalent o prova d’accés a cicles formatius de grau
superior aprovada
cal indicar quines dues matèries es volen realitzar al es proves específiques (dibuix artístic,
dibuix tècnic, cultura audiovisual, volum)

- Dels dies 12 al 14 de setembre a Secretaria, d’10:30 a 13:30 h: atenció al públic d’alumnes sense
requisits acadèmics - Sol·licituds de matrícula especial que permet accedir a un cicle de grau superior i
matricular-se només a un 25% dels mòduls del cicle (aquests mòduls ja estan establerts)
- Dimecres 19 de setembre, proves específiques a les 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
- Divendres 21 de setembre, qualificacions provisionals - 10 h matí
- Reclamacions qualificacions proves: del 24 al 26 de setembre
- Qualificacions definitives – 28 de setembre (només per a qui fa reclamació)
- Divendres 21 de setembre : Matriculació a secretaria – de 10:30 a 13:30 h - Documentació:
- 1 fotografia mida carnet
- Document de matrícula del cicle
- fitxa de dades personals
- autorització imatges
- resguard de l’ingrés de l’AEO i del preu públic, d’acord amb l’explicació detallada a la web
Els alumnes que superin les proves d’accés de setembre i tinguin opció de matrícula començaran el curs
el dilluns 24 de setembre
INICI DE CURS:
- Divendres 14 de setembre – horari de presentació (es publicarà a la web)
- Dilluns 17 de setembre : Inici de les classes

