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CIRCULAR PER A LES FAMÍLIES DE CAS 

 
Senyores i senyors, 
 
Ens plau donar-vos a conèixer totes les qüestions relatives al final de curs de CAS: 
 

MAIG 2015 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Ds Dg 

    1 2 3 
    FESTA DEL TREBALL    

4 5 6 7 8 9 10 
FESTA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ 
 PROVA CFM (Pres: 

15:30 – de 16:00 h a 
20.30 h) 

Exàmens finals CAS-
IOC 

JORNADA 
EMPRENEDORIA 

FINAL 3A AVAL CAS   

11 12 13 14 15 16 17 
  PROVA CFS (Pres: 

15:30 – de 16:00 h a 
20.30 h) 

PROVA CFS (Pres: 
15:30 – de 16:00 h a 

19.00 h) 

FINAL  sol·licitud 
d'admissió a 

incidències CFS 
(12:00h) 

  

18 19 20 21 22 23 24 
Exàmens finals CAS-

INS 
Exàmens finals CAS-

INS 

PUBLICACIÓ  admesos 
a incidències CFS 

Tramesa expedient 
original a comissió 
Incidències CFS 

CONVOCATÒRIA 
incidències CFS (matí: 

com; tarda: espec) 

Exàmens recuperació 
CAS-IOC 

JUNTA D’AVALUACIÓ 
ORD CFS (15:30 h) 

   

25 26 27 28 29 30 31 
 PUBLICACIÓ  Notes 

provisionals CFS 

INICI Consultes notes 
CFS 

CFS: INICI 
PREINSCRIPCIÓ 

INICI Reclamacions 
notes CFS 

FINAL  Consultes notes 
CFS 

J.Aval CAS-INS 

FINAL  Reclamació 
notes CFS (abans 14 

h) 

  

 
JUNY 2015 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Ds Dg 
1 2 3 4 5 6 7 

Lliurament notes CAS-
INS 

JUNTA D’AVALUACIÓ 
EXTRA CFS (17:30h) 

Reclam escrites CAS-
INS (fins 18,00 h) 

PUBLICACIÓ  Notes 
definitives CFS 

LLIURAMENT  
Certificats CFS prova 

completa 

J.Aval XORD CAS-INS 

CFS: FINAL 
PREINSCRIPCIÓ 

Lliurament reclam 
CAS-INS (17,30 h) 

   

8 9 10 11 12 13 14 
   CFS: Publicació llistes 

baremades provisonals 

Exàmens XORD CAS-
IOC 

CFS: Inici reclamacions 
llistes 

 

  

15 16 17 18 19 20 21 
 CFS: Final 

reclamacions llistes 
  DARRER DIA DEL CURS 

2013-2014 

Llistes Barem PREINS 
CFS Definitives 

  

22 23 24 25 26 27 28 
  FESTA BTX-CFM-CFS: Inici 

Matrícula [alumnat 
INS] preinscrits i 
confirmació plaça 

pendents BTX 
setembre 
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JUNY 2015 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Ds Dg 
29 30 1 2 3 4 5 

 CFS: Publicació 
admesos 

BTX-CFM-CFS: Inici 
Matrícula preinscrits i 

confirmació plaça 
pendents BTX 

setembre 

LLIURAMENT  
Certificats superació 

d’una part CFS 

   

 
 

• Les classes pròpies de la 3a avaluació acaben el divendres 8 de maig . 
• El 18 i 19 de maig , es realitzen els exàmens finals i/o de recuperació de totes les matèries. Es 

lliuren els dos exàmens junts i l'alumnat els va realitzant. 
� 18 de maig : a les 17:20, Castellà i Anglès 
� 19 de maig : a les 17:20, Català i Matemàtiques 

• El divendres 29 de maig  el professorat realitza la Junta d’avaluació final ordinària. 
� La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10. 
� La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries 

expressada amb 2 decimals, i és positiva la qualificació de 5 punts o superior. 
� Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana. 
� L’alumnat que tingui matèries pendents després de l’avaluació final ordinària de juny, haurà 

de realitzar les proves extraordinàries al mes de setembre, el dia 1 de setembre, a les 15:30 
h. 

• El tutor lliurarà les notes el dilluns 1 de juny, a les 17:20 h , a l’aula ordinària. 
 
• Període de Reclamacions:  

– Fins a les 18 h del 2 de juny, l’alumnat ha d’anar a trobar el professorat corresponent i 
demanar-li tots els aclariments respecte a la qualificació obtinguda.  

– Si l’alumnat no està d’acord amb les explicacions del professorat, podrà presentar 
reclamació per les seves qualificacions finals en un escrit adreçat al director (instància que 
es pot recollir a Secretaria o bé descarregar-la de la pàgina web de l’Institut: bloc 
Secretaria>Fulls impresos>Instància revisió qualificacions finals) i presentat a la Secretaria 
de l’Institut no més tard de les 18 h. del mateix 2 de juny . 

– La resolució del director es notificarà a l’interessat per escrit i podrà ser recollida a 
Secretaria a partir de les 17,20 h. del 4 de juny . 

– L’alumne o alumna podrà recórrer la resolució del director en el termini de cinc dies hàbils  
a partir de l’endemà de la notificació de la resolució; és a dir, fins al 11 de juny . Aquest 
recurs, que anirà adreçat a la Direcció dels Serveis Territorials de Lleida s’haurà de 
presentar a la Secretaria de l’Institut, el director del qual el trametrà als Serveis Territorials a 
Lleida. 

 
• Preinscripció curs 2015-2016: 

– Per a CFS: del 26 de maig  al 3 de juny , a la secretaria de l'Institut, de 9h a 14h. 
– Les qualificacions del CAS que donen dret a l’accés s’han de presentar durant el període de 

preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període 
perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran 
presentar fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció, és 
a dir, el 16 de juny. 

– Assignació: 
o Les peticions de preinscripció s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les 

prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la 
prova que permeten l’accés al cicle. 

o Per a l’alumnat que accedeixi per la via del batxillerat o estudis equivalents , es fa 
una reserva de places del 60%. Té prioritat l’alumnat que ha cursat les modalitats de 
batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a 
una de les modalitats prioritàries. 
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o Per a l’alumnat que accedeix via curs específic d’accés  és fa una reserva del 20% de 
les places. Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents: 
1r. En primer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que han 

cursat l’opció prioritària. 
2n En segon lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat 

l’opció prioritària. 
3r En tercer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han 

cursat l’opció prioritària. 
4t En quart lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que no han 

cursat l’opció prioritària. 
o Per a l’alumnat que accedeix via prova d’accés, o que té exempció total d’aquest a 

prova, o que té altres titulacions que en permeten l’accés  es fa una reserva de 
places del 20%. 

o Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que li 
corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional a les 
seves reserves. 

 

 
 

PERÍODE ORDINARI BTX-CFM CFS CAS 

Presentació sol·licituds  12 al 19 de maig 
26 de maig 
al 3 de juny 

6 al 10 de juliol 

Llistes baremades 
provisionals 27 de maig 11 de juny 13 de juliol 

Reclamació al barem 28 de maig al 2 de juny 12 al 16 de juny 14 i 15 de juliol 

Llistes baremades 
definitives 5 de juny 

19 de juny 
(sense nota dels aprovats 

B2 EXTRA) 
fins a 25 de juny 

(introducció nota dels aprovats 
B2 EXTRA) 

16 de juliol 

Llistes d’admesos 30 de juny 30 de juny 17 de juliol 
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• Matrícula curs 2015-2016: 

– Per a l'alumnat preinscrit amb plaça a CFS i que al juny ja té els requisits per a matricular-
se a 1r de CFS, 

o per a l'alumnat de l'Institut, el període de MATRÍCULA ordinària  s'inicia el 25 de 
juny  i s'acaba el 3 de juliol ,  

o per a l'alumnat nou, el període de MATRÍCULA ordinària  s'inicia l'1 de juliol  i 
s'acaba el 8 de juliol . 

 
• Segon període de Preinscripció i matrícula curs 2 015-2016 per a CFS: 

– Per a l'alumnat que al setembre té els requisits per a matricular-se a 1r curs de CFS existeix 
un SEGON PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA , amb aquest calendari 

o Difusió cicles amb vacants: 4 de setembre , a la pàgina web de l'institut i als taulers 
d'informació a l'institut. 

o Presentació sol·licituds: 7 al 9 de setembre . 
o Publicació sol·licituds admeses: 21 de setembre . 
o Matrícula per a CFS: 21 i 22 de setembre . 

 
 
Atentament, 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, abril de 2015 


