CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A L’ESCOLA
D’ADULTS NATURA
CURS 2016/2017
SEGONS LA RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18/04/2016
Publicació de l’oferta d’ensenyaments

23 de maig de 2016

Sol·licitud de continuïtat de l’alumnat
propi

Del 10 al 15 de juny de 2016

Publicació de l’oferta de places

16 de juny de 2016

Preinscripció d’alumnat nou

Del 20 al 28 de juny de 2016

Publicació de la llista de sol·licituds

5 de juliol de 2016

Sorteig públic per determinar l’ordenació
de sol·licituds

6 de juliol de 2016 a les 11 h

Termini de presentació d’al·legacions

5 al 7 de juliol de 2016

Publicació de la llista de sol·licituds
ordenades per barem

8 de juliol de 2016

Publicació, per activitats, de les llistes
d’admesos i exclosos

13 de juliol de 2016

Matrícula de l’alumnat admès

Del 2 al 9 de setembre de 2016,
ambdós inclosos
A partir del 12 de setembre, si queden vacants un cop finalitzada la matrícula
dels alumnes assignats en la preinscripció, matrícula dels alumnes de la llista
d’espera. Esgotada la llista d’espera es podrá procedir a la matrícula de les
persones que ho sol·licitin.

Per la preinscripció cal portar:
- Fotocòpia de DNI
- Certificat de notes ( pel Graduat en Educació Secundària)
- Declaració renda 2015 o 2016( pel curs d’accés a grau mitjà i superior)

Calendari de matrícula a l’Institut Obert de Catalunya
(IOC)
Graduat en educació secundària curs 16-17

Graduat en educació secundària
alumnat antic i alumnat
nou

del 5 al 12 de setembre del
2016

Trimestre d'hivern del 2017

alumnat nou
alumnat antic

del 7 a l'11 de novembre del
2016
del 12 al 19 de desembre del
2016

Trimestre de primavera del
2017

alumnat nou
alumnat antic

del 13 al 17 de febrer del 2017
del 27 de març al 3 d'abril del
2017

Trimestre de tardor del 2016



Alumnat d'optatives d'ESO: del 6 al 20 de setembre del 2016

