Curs 2017
CAS

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS
CICLES DE GRAU SUPERIOR

ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
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FP Grau Superior
(2 anys)

Prova d’Accés
Tenir un GM o 19 anys o
complir-los l’any de la prova

Batxillerat

CAS
1curs acadèmic, de dilluns a dijous
Català, castellà, mates, anglès
i una matèria de modalitat
,

Pas directe
Si es disposa d’un títol de tècnic de
GM de la mateixa família o grup
d’itineraris. Indispensable fer
preinscripció al juny
,

FP Grau Mitjà
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PRIORITAT D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR
CRITERIS DE PRIORITAT A LA PREINCRIPCIÓ DE JUNY
• 60% places reservades a Batxillerat

• 20% places reservades per CAS
• 20% places reservades per Prova d’Accés
• PAS DIRECTE: Si resten places, s’assignaran a l’alumnat preinscrit
que únicament disposi d’un GM, ordenats per nota del cicle i prioritzant:
• 1r els que procedeixen de la mateixa família o del mateix grup d’itineraris
• 2n els que procedeixen d’altres famílies no afins

CAS. CONTINGUTS
MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana
(3 hores/setmana)
Llengua castellana
(3 hores/setmana)
Llengua estrangera anglès (5 hores/setmana)
Matemàtiques
(4 hores/setmana)
Tutoria
(1 hora/setmana)

1 MATÈRIA DE MODALITAT (4 hores)
Depèn de l’opció del cicle que es vol cursar després (veure pàgina següent)

OPCIÓ CT
Física-tecnologia
Química-biologia

OPCIÓ EE
Química-biologia
Ciències de l’esport

OPCIÓ HS
Economia de l’empresa
Psicologia i sociologia

OPCIÓ AR
Expressió gràfica i plàstica
Economia de l’empresa

FAMÍLIES PROFESSIONALS / OPCIÓNS CURS D’ACCÉS
OPCIÓ Científica i tecnològica (CT)
Activitats físiques i esportives
Arts gràfiques
Agrària
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta i moble i suro
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica

OPCIÓ Humanística i social (HS)
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
OPCIÓ Artística (AR)
Arts gràfiques
Arts i artesania
Fusta i moble i suro
Cicles d’arts plàstiques i disseny
OPCIÓ Esportiva (EE)
Activitats físiques i esportives
Ensenyaments esportius

CAS. ORGANITZACIÓ I TAXES

• 1 CURS ACADÈMIC: de mitjans de setembre a finals de maig
• HORARI: de dilluns a dijous, de 8:30 a 14:00
• ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA (mínima del 80%)
• SI S’APROVA, TÉ VALIDESA INDEFINIDA I EXIMEIX DE
FER LA PROVA D’ACCÉS A GS
• IMPORT: taxes oficials 240€
Exempció taxa

Bonificació del
50% de la taxa

S’ha de presentar la Documentació Oficial de:
* Familia nombrosa categoria ESPECIAL (> 3 fills)
* Discapacitat >= 33%
* persones subjectes a mesures privatives de llibertat
* victimes de terrorisme (o els seus fills / cònjuges)
* Monoparental
* Familia nombrosa categoria GENERAL (3 fills)

CAS. QUI L’HAURIA DE CURSAR
• L’alumnat que disposant d’un GM del mateix grup d’itineraris del GS
que vol cursar, no ha obtingut plaça per falta de nota o de places. Fent el
CAS, el proper curs podrà accedir al 20% de places reservades.
• L’alumnat que disposa d’un GM d’un grup d’itineraris diferent al del GS
que vol cursar

CAS. EFECTES DE SUPERACIÓ
Accés directe als ensenyaments de Grau Superior d’FP mitjançant la
reserva de places prevista (20%). Dins d’aquesta reserva, en els centres
dependents del Departament d’Ensenyament les sol·licituds s’ordenaran:
• 1r alumnat procedent de la mateixa família professional
que han cursat l’opció prioritària
• 2n alumnat procedent d’una altra família professional
que han cursat l’opció prioritària
• 3r alumnat procedent de la mateixa família professional
que no han cursat l’opció prioritària
• 4t alumnat procedent d’una altra família professional
que no han cursat l’opció prioritària

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà
Preinscripció: del 16 al 24 de
Matrícula: del 4 al 11 de juliol
Gestió de la llista d’espera de GM: fins el 31 de juliol
Cicles Formatius de Grau Superior
Preinscripció: del 25 al 31 de maig
(data límit de la presentació del títol de GM o de Batxillerat: 26 de juny)

Matrícula: del 13 al 20 de juliol
Gestió de la llista d’espera: fins el 6 de setembre

CAS (Curs de preparació per a la incorporació a grau superior)
Preinscripció: del 3 al 7 de juliol
Matrícula (a l’consultar a cada centre;
a l’INS Baix Camp): del 20 al 26 de juliol

CENTRES DE REUS ON S’IMPARTEIX EL CAS
INS Baix Camp
INS Doménech i Muntaner
INS Horticultura i jardineria

MÉS INFORMACIÓ
WEB gencat:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/

