INFORMACIÓ IMPORTANT
CRITERIS DE BAREM ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS
CFGS SAH0 HIGIENE BUCODENTAL
En la preinscripció a CFG Superior d’Higiene Bucodental l’aplicació no ha permès seleccionar
el torn de matí o tarda.
Quan es publiqui el llistat del Departament el proper dia 30 de juliol, no hi haurà distinció de
torn per la qual cosa el criteri que marca el Departament només és la via d’accés i el barem
de la nota.
Aquest criteri no serà vàlid perquè no hi ha la distinció de torn que vosaltres ens heu indicat,
és per això què seguint les indicacions de Departament d’Educació, l’escola té la potestat
d’establir el criteri de prioritat i elaborar el seu propi llistat.
El CENTRE LÓPEZ VICUÑA, atenent la normativa establerta a la RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de
28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als
centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021, aplica els següents criteris.
Cicles formatius de grau superior de formació professional
Les places s'assignen segons les vies d'accés següents, tenint en compte que si per alguna de
les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es
reparteixen entre les altres vies de forma proporcional:
Les peticions s'ordenen, dins de cada via, d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o
la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

CFG SUPERIOR HIGIENE BUCODENTAL – TORN MATÍ
Via

%

Places

Places sol·licitades

Places disponibles

1

60

18

30

18 +1

(*) Tenen prioritat els alumnes de batxillerat de la modalitat científica

Via

%

Places

Places sol.licitades

Places disponibles

2

20%

6

27

6 +1

Prioritats:
•
Primer: els alumnes que han fet CPIS
•
Segon: els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà procedeixen d'una família
professional afí
•
Tercer: els alumnes amb títol de tècnic que procedeixen d’una família no afí

Via

%

Places

Places sol.licitades

Places disponibles

3

20%

6

4

4

Observacions
Donat que per la via 3 no s’han cobert totes les places disponibles, les 2 places restants es
distribueixen equitativament a les altres vies.
Donat que hi ha més places sol·licitades que les vacants disponibles (30), hi haurà llista
d’espera.

CFG SUPERIOR HIGIENE BUCODENTAL – TORN TARDA
Via

%

Places

Places sol·licitades

Places Sobrants

1

60

18

6

12

(*) Tenen prioritat els alumnes de batxillerat de la modalitat científica

Via

%

Places

Places sol·licitades

Places disponibles

2

20%

6

21

6 +12 +1 = 19

Prioritats:
Primer: els alumnes que han fet CPIS
Segon: els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà procedeixen d'una família
professional afí
• Tercer: els alumnes amb títol de tècnic que procedeixen d’una família no afí

•
•

Via

%

Places

Places sol·licitades

Places Sobrants

3

20%

6

5

1

Observacions
Donat que per la via 1 i 3, no s’han cobert totes les places disponibles, les places restants van
a parar a la via 2.

