Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut d’Educació Secundària
Pere Alsius i Torrent

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS DE TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
D’ENSENYAMENTS D’ESPORTS ESPECIALITAT FUTBOL CURS 2017-2018
El curs de tècnic de grau mitjà d’ensenyaments d’esports en l’especialitat de futbol consta
de 2 nivells (1r nivell i 2n nivell). Aquest curs es realitzarà en un sol curs acadèmic, cada
dia de la setmana en horari diürn (8’40 a 14’50 h. aproximadament). Les tardes, sinó totes,
la gran majoria hauran de ser destinades al crèdit de FCT (pràctiques en empresa – clubs
de futbol).

Aquest cicle formatiu presenta diferents particularitats:

-

Superació d’unes proves específiques (proves físiques i tècniques de futbol):
inscripció del 09 al 28 de maig de 2017.

-

Classes diàries en horari de matins.

-

Pràctiques en empreses/clubs durant alguna o totes les tardes.

-

Superar tot el 1r nivell (tots els crèdits inclòs el de FCT) per poder-se matricular al 2n
nivell.

-

Pagament de 2 matrícules (1 per cada nivell); el pagament es pot realitzar en 2
terminis per a cada nivell.

-

Possibilitat d’accedir a beques (més informació a secretaria del centre)

-

Obtenció al finalitzar el curs escolar (1r i 2n nivell) del títol de tècnic en l’especialitat
de futbol (cicle formatiu grau mig)

-

Possibilitat d’accedir a estudis de grau superior de la mateixa especialitat o de la
família d’activitat física (amb els requisits acadèmics i esportius corresponents).

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
D’ENSENYAMENTS D’ESPORTS ESPECIALITAT FUTBOL CURS 2017-2018

1r NIVELL
Prova específica d’accés
Inscripció a la prova:
Lloc

09 al 28 de maig

Pàgina web:

www.gencat.cat/ensenyament

Link pàgina Web:

www.iesperealsius.cat

Llista provisional d’admesos i exclosos:

Llista definitiva d’admesos i exclosos:

A partir del dijous 01 de juny
Des del moment de fer efectiu el
pagament i dins del termini d’inscripció.
A partir del dimecres 07 de juny

Realització de la prova:

Divendres 09 de juny

Aportació dades llista exclosos:

Hora: 17’00 h.
Lloc:

Institut Pere Alsius i Torrent / Camp de Futbol Municipal de Banyoles
Adreça:

C/ Sardana, 17

17820 BANYOLES

Preinscripció
Període:

Del 16 al 29 de maig de 2017

Horari:

Matí: Tots els dies de 9.00 a 14.00

Documentació:

Lloc:

Calendari:







Sol·licitud (es facilita gratuïtament al centre o la pàgina web del centre)
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.
Original i fotocòpia del DNI del tutor legal de l’alumne (si es menor d’edat).
Certificat de la qualificació mitjana de l’ESO o equivalent.
Certificat de la qualificació mitjana dels tres primers cursos d’ESO o
equivalent.
 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
 Si s’escau:
 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.
 Certificat de percepció renda mínima d’inserció (PIRMI)
 Certificat de discapacitat.
Institut Pere Alsius i Torrent.
Adreça:

C/ Sardana 17, 17820 BANYOLES

Telèfons:

972 57 09 91 (telèfon) – 972 58 11 59 (FAX)

Correu electrònic:

iesperealsius@xtec.cat

Pàgina Web:

www.iesperealsius.cat

Presentació de sol·licituds:

16 al 29 de maig de 2017

Publicació de la relació baremada de l’alumnat

Dimecres 31 de maig

Reclamacions a la relació baremada de l’alumnat

del 01 al 05 de juny

Publicació de la relació d’alumnat admès

Dimecres 07 de juny

Matriculació
Període:

10 al 14 de juliol de 2017

Horari:

Matí: Tots els dies de 9.00 a 14.00

Documentació:

Lloc:








Resguard de la preinscripció.
Certificació d’haver superat la prova específica d’accés.
Original i fotocòpia del títol ESO o equivalent.
Dues fotografies de mida carnet.
Resguard de la Caixa conforme s’ha fet el pagament de la matrícula.
Original i fotocòpia del títol acadèmic que dóna dret a la convalidació de
crèdits (si s’escau)
Institut Pere Alsius i Torrent.
Adreça:

C/ Sardana 17, 17820 BANYOLES

Telèfons:

972 57 09 91 (telèfon) – 972 58 11 59 (FAX)

Correu electrònic:

iesperealsius@xtec.cat

Pàgina Web:

www.iesperealsius.cat

CURS
Inici del curs:

Dimecres 13 de setembre de 2017

Horari:

De dilluns a divendres de 8’40 h. A 14’50 h. (a concretar segons els dies)

Duració del curs:

120 hores del bloc comú (100 h. teòriques i 20 h. pràctiques)
170 hores del bloc específic (100 h. teòriques i 70 h. pràctiques)
15 hores del bloc complementari
150 hores del bloc de formació pràctica

Preu:

699,50 € curs complet sense assegurança escolar
(consulteu la taula de convalidacions)

Lloc de realització: Institut Pere Alsius i Torrent i Camp Futbol Municipal de Banyoles

La publicació dels resultats de les proves específiques d’accés els podreu consultar a:

www.gencat.cat/ensenyament o a través del link que trobareu a www.iesperealsius.cat
Les llistes del procés de preinscripció es publicaran al taulell de l’nstitut Pere Alsius i Torrent de Banyoles

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
D’ENSENYAMENTS D’ESPORTS ESPECIALITAT FUTBOL CURS 2017-2018

2n NIVELL
Preinscripció
Període:

11 de desembre de 2017 al 12 de gener de 2018

Horari:

Matí: Tots els dies de 9.00 a 14.00

Documentació:

Lloc:

Calendari:








Sol·licitud (es facilita gratuïtament al centre).
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.
Original i fotocòpia del DNI del tutor legal de l’alumne (si es menor d’edat).
Original i fotocòpia del títol d’ESO o equivalent.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
Certificat de superació del 1r nivell de futbol o equivalent (excepte alumnes
del centre)
 Si s’escau:
 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.
 Certificat de percepció renda mínima d’inserció. (PIRMI)
 Certificat de discapacitat.
Institut Pere Alsius i Torrent.
Adreça:

C/ Sardana 17, 17820 BANYOLES

Telèfons:

972 57 09 91 (telèfon) – 972 58 11 59 (FAX)

Correu electrònic:

iesperealsius@xtec.cat

Pàgina Web:

www.iesperealsius.cat

Publicació de la relació baremada de l’alumnat

11 desembre de 2017 a 12
de gener de 2018
15 de gener

Reclamacions a la relació baremada de l’alumnat

del 16 al 18 de gener

Publicació de la relació d’alumnat admès

19 de gener de 2018

Presentació de sol·licituds:

Matriculació
Període:

Del 22 al 26 de gener de 2018

Horari:

Matí: Tots els dies de 9.00 a 14.00

Documentació:

Lloc:







Resguard de la preinscripció.
Dues fotografies de mida carnet.
Resguard de la Caixa conforme s’ha fet el pagament de la matrícula.
Certificat del 1r nivell de futbol o equivalent (excepte alumnes del centre)
Original i fotocòpia del títol acadèmic que dóna dret a la convalidació de
crèdits (si s’escau)
Institut Pere Alsius i Torrent.
Adreça:

C/ Sardana 17, 17820 BANYOLES

Telèfons:

972 57 09 91 (telèfon) – 972 58 11 59 (FAX)

Correu electrònic:

iesperealsius@xtec.cat

Pàgina Web:

www.iesperealsius.cat

CURS
Inici del curs:

Dilluns 29 de gener de 2018

Horari:

De dilluns a divendres de 8’40 h. a 14’50 h. (a concretar segons els dies)

Duració del curs:

150 hores del bloc comú
185 hores del bloc específic
30 hores del bloc complementari
200 hores del bloc de formació pràctica

Preu:

726 € curs complet sense assegurança escolar
(consulteu la taula de convalidacions)

Lloc de realització: Institut Pere Alsius i Torrent i Camps de Futbol Municipals de Banyoles
Les llistes del procés de preinscripció es publicaran al taulell de l’Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles.

