CICLES DE GRAU MITJÀ

Institut Ronda

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció
Tots els documents es presentaran, juntament amb els originals, fotocopiats en un sol full per
davant/darrera (del llibre de família i del certificat de qualificacions se’n pot fer una reducció al 70%).
Si en un full no hi caben es distribuirà de la manera següent:
-

Un full pels DNI, tarja sanitària i llibre de família
Un full pels documents acreditatius dels criteris de prioritat.

TOTS ELS ALUMNES:
Original del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris,
document d’identitat del país d’origen
Original de la targeta sanitària individual
Número d’identificació de l’alumne en el Registre d’alumnes (RALC). Només els alumnes que
han estat o estan matriculats des del curs 2016-17, el facilita el centre al qual estàs matriculat
Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permetin l’accés o de la qualificació de
la prova d’accés.
- Si s’ha completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la
qualificació mitjana numèrica de l'etapa i títol d’ESO.
-

Si l'alumne encara està cursant els estudis que permeten l’accés en el moment de
presentar la sol·licitud d'admissió, certificació acadèmica de la nota mitjana dels cursos
d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

-

Si la prova d’accés s’ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir
de l’any 2011 no cal presentar el certificat de superació de la prova. La qualificació
s’obtindrà de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostrarà
en el llistat amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir s’acreditarà presentant el
certificat de superació de la prova dins el termini de reclamacions.

-

Si l’alumne accedeix amb altres estudis (BUP, COU, FP-1, FP-2,...) que permetin l’accés,
cal aportar un certificat on hi consti la nota mitjana (aquesta nota l’ha de calcular el centre
on s’han acabat els estudis) i el títol de BUP, FP-1, FP-2, segons correspongui.

-

En el cas de l’alumnat que ha superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25
anys en l’any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través de la web
corresponent. Caldrà presentar el certificat de superació de la prova al centre en el
moment de la matrícula.

-

En el cas d’estudis estrangers, original i fotocòpia de la credencial d’homologació on hi
consti la qualificació mitjana; si no hi consta, es considera que és un 5.

SI L’ALUMNE/A ÉS MENOR D’EDAT:
Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació
d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de
fet) o de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport si es tracta de persones
estrangeres.
més informació:

www.iesronda.org
Telf.: 973 28 17 47

www.gencat.cat/ensenyament
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