Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Provençana

Convocatòria alumnat que ha fet la preinscripció a l’Ins Provençana per
a cicles formatius de grau mitjà i superior i no ha obtingut plaça i està
en llista d’espera.
Dimarts dia 26 de juliol en l’horari establert al calendari adjunt portarem a terme
una convocatòria per tal de cobrir les places que ens han quedat vacants un cop
finalitzat el termini de matricula.

ATENCIÓ
• Només es convoca a l’ alumnat que està en llista d’espera de l’ Institut
Provençana, no podran ser ateses, les peticions de plaça que no
apareguin en les llistes que ja estan publicades.
• Sereu cridats per l’ordre establert a la llista,tenint en compte les vies
d’accés pels percentatges establerts a la normativa. Només us cridarem
sol cop, si arribeu tard i ja s’ha passat l’ordre, haureu perdut la plaça.
• La matricula d’aquells alumnes que obtinguin plaça es realitzarà tot
seguit després de ser cridats. Heu de portar preparada la
documentació necessària per realitzar la matricula i i estar en disposició de
pagar amb targeta bancària en aquest moment.
• L’alumnat que no obtingui plaça en aquest acte podrà tornar a participar
al procés de segona convocatòria de preinscripció al mes de setembre
seguint
les
instruccions
del
Departament
d’Educació
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
Calendari per grups a la página seguent:

Carrer de Sant Pius X, 8,
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 338 25 53
a8019401@xtec.cat
http://www.proven.cat
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CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA ALUMNAT EN
LLISTA D’ESPERA DE CFGM

DIA

DIMARTS 26 DE
JULIOL

DIA

DIMARTS 26 DE
JULIOL

Carrer de Sant Pius X, 8,
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 338 25 53 / Fax 93 337 57 35
a8019401@xtec.cat
http://www.ies-provensana.com

Horari

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

10:00

1r curs Sistemes micorinformàtics i xarxa (SMX)

10:30

1r curs Activitats comercials

11:00

1r curs Gestió Administrativa / 1r. Gestió Administrativa
Juridic

11:30

1r curs Construcció /Operacions de Laboratori

Horari

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

12:00

1r curs Administració i Finances Matí i Tarda

12:30

1r curs Màrqueting i Publicitat Matí i Tarda

13:00

1r curs Comerç Internacional

13:15

1r curs Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma

13:30

1r curs Desenvolupament d’aplicacions web/ 1r DAW
Bioinfomràtica

13:45

1r curs Administració sistemes infomàtics i xarxa

14:00

1r Laboratori Anàlisis i control de qualitat / 1r Projectes
d’Edificació
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