Curs 2020-2021 - Batxillerat i Cicles Formatius
Portes Obertes Virtuals - Calendari de proves d’accés, preinscripció i matrícula
Benvolgudes famílies i alumnes,
Us informem del desenvolupament de les Portes Obertes Virtuals. També dels calendaris de proves d’accés a
cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, de la preinscripció i matrícula de Batxillerat, de la doble titulació
Batxillerat + CF APGI i dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior que impartim a l’escola.
Donada la situació excepcional que estem vivint per la pandèmia de Covid-19, us demanem que esteu atents a
qualsevol canvi que pugui produir-se a aquest calendari i als procediments. Sempre es publicaran d’acord amb les
instruccions que vagi establint el Departament d’Educacio.
La inscripció a proves d’accés i la preinscripció es realitza de manera telemàtica, i de manera presencial amb cita
prèvia a les famílies que no puguin fer-ho amb aquest procediment.
Per sol·licitar cita prèvia, cal que envieu correu electrònic a secretaria, indicant dades personals de contacte i
adjuntant el DNI de la persona interessada (ea-escolartolot@xtec.cat)
El alumnes matriculats a l'escola aquest curs 2019-2020 que volen continuar als mateixos estudis podran
matricular-se durant el mes de juny o principis de juliol i els tutors informaran de com faran la matrícula. Els
alumnes que vulguin canviar d’ensenyament han de seguir tot el calendari com alumnes nous (proves accés,
preinscripció i matrícula)
> PORTES OBERTES VIRTUALS. ORIENTACIÓ ACADÈMICA
Si esteu interessats a rebre informació i orientació sobre la nostra oferta educativa (preinscripcions, itineraris,
horaris, etc.) podeu accedir a https://escolartolot.cat/jornada-de-portes-obertes-virtual/ . Un cop omplert el
formulari que trobareu al link anterior, ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos personalment i
resoldre les vostres preguntes.
> PROVES D'ACCÉS A CICLES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
- Inscripció a proves d’accés cicles de grau mitjà: del 13 al 21 de maig
- Realització de les proves: 25 de juny (prova comuna) - 26 de juny (prova específica)
- Inscripció a proves d’accés cicles de grau superior: del 13 al 21 de maig de 2020
- Realització de les proves: 29 de juny (prova comuna) - 30 de juny (prova específica)
Aquestes dates de juny són provisionals i podrien ser modificades en funció de l’evolució de la pandèmia.
> PREINSCRIPCIÓ:
- Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny
- Batxillerat doble titulació: del 27 de maig al 3 de juny i, abans, inscripció proves d’accés: 13 al 21 de maig
- Cicles formatius de grau mitjà : del 2 al 8 de juny.
- Cicles formatius de grau superior: del 10 al 17 de juny.
> MATRÍCULA:
- Batxillerat i Batxillerat doble titulació: del 8 al 14 de juliol. Extraordinària del 7 al 10 de setembre.
- Cicles formatius de grau mitjà: de l’1 al 7 de setembre.
- Cicles formatius de grau superior: de l’1 al 7 de setembre.
Trobareu la informació detallada a www.escolartolot.cat - Secretaria>Calendari Inscripcions 2020-2021
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