Centre concertat per la Generalitat de Catalunya
C/ Rafael Casanova, 132 ● 08620 - Sant Vicenç dels Horts
🕿93 656 20 58 ● 93 656 23 52 ●🖰 salesians.santvicenc@salesians.cat ● santvicenc.salesians.cat

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES SOL·LICITUDS
DE PREINSCRIPCIÓ A CFGM 2022-2023

CALENDARI 1r TORN
●
Presentació de sol·licituds (online) :
●
Publicació llistes admès i exclòs
d’aquest torn.
●
Reclamació llistes admès i exclòs
d’aquest torn.
●
Llista que continuen en 1r torn
●
Publicació llistes barem provisional
●
Reclamacions llistes barem
●
Publicació llistes desprès reclamacions
●
Publicació llista d’admesos
●
Matrícula 1r Torn
●
Ampliació sol·licitud per convocatòria
setembre (online)
●
Publicació llista admesos setembre
●
Matrícula setembre
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20 al 26 d’abril
6 de maig
6 al 12 de maig
16 de maig
9 de juny
9 al 16 de juny
22 de juny
8 de juliol
11 a 15 de juliol
14 al 16 de setembre
21 de setembre
A partir del 21 de
setembre
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NOTA: Es important venir a veure les llistes d’exclosos i baremades el dia 6 de maig i 9 de juny, a fi de
comprovar que totes les dades i punts de baremació han estat aplicats correctament per poder fer la
corresponent reclamació en dates oficials

CALENDARI 2n TORN

●
Presentació de sol·licituds (online) :
●
Publicació llistes barem provisional
●
Reclamacions llistes barem
●
Publicació llistes desprès reclamacions
●
Publicació llista d’admesos
●
Matrícula 2n Torn
●
Ampliació sol·licitud per convocatòria
setembre (online)
●
Publicació llista admesos setembre
●
Matrícula setembre

Del 17 al 23 de maig
9 de juny
9 al 16 de juny
22 de juny
15 de juliol
18 al 22 de juliol
14 al 16 de setembre
21 de setembre
A partir del
setembre

21

de

NOTA: Es important venir a veure les llistes baremades el dia 9 de juny, a fi de comprovar que totes les
dades i punts de baremació han estat aplicats correctament per poder fer la corresponent reclamació en
dates oficials
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