
 

  
 
 
 
 
 

Calendari de preinscripció i matrícula al CFPAM, curs 2019-20201 
 

 Publicació de l'oferta inicial d'ensenyaments: 22 de maig de 2019 

 Sol·licitud de continuïtat de l’alumnat del centre: del 21 de maig al 7 de juny de 2019 

 Reunió informativa aula 5 1a planta Edifici Centre: 17 de juny de 2019 a les 18:30 h. 

 Publicació de l'oferta de places:   14 de juny de 2019 

 Període d’informació i orientació al nou alumnat 18, 19, 21 i 25 de juny de 2019  

 Presentació de sol·licituds de preinscripció2: del 18 al 25 de juny de 2019, a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 

 Proves de nivell3: 26 i 27 de juny de 2019 

 Publicació de les llistes baremades provisionals: 1 de juliol de 2019 

 Termini per presentar una reclamació: De l'1 al 5 de juliol de 2019 

 Publicació de les llistes baremades definitives: 8 de juliol de 2019 

 Sorteig públic per determinar l'ordenació de 
sol·licituds: 

9 de juliol de 2019 a les 17h. a l'aula 5 
de la 1a planta de l'Edifici Centre.  

 Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i 
exclosos, i llista d'espera: 10 de juliol de 2019 

 Matrícula de l’alumnat admès i de l’alumnat propi 
del centre: 

Del 2 al 9 de setembre de 2019, 
ambdós inclosos, a l’OAC. 

 

A partir de les 16 h del 10 de setembre, si queden vacants, un cop finalitzada la matrícula de 
l’alumnat assignat en la preinscripció, es podran matricular les persones de la llista d'espera o 
les que, en no haver-hi llista d’espera, ho sol·licitin (en aquest cas s’atendran en el CFPAM per 
rigorós ordre d’arribada). 

 

                                                
1
 D’acord amb l'apartat 2.1 de la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i 

matrícula per al curs 2019-2020 , la informació de tot el procés de preinscripció i matrícula es farà pública i es podrà consultar al 
CFPAM. A la pàgina web de l’Ajuntament del Masnou només es farà pública la informació relacionada amb l’oferta, el calendari i els 
criteris d’accés als cursos. Les llistes baremades, les llistes amb l’alumnat admès i les llistes d’espera estaran disponibles només al 
taulell informatiu del CFPAM d’acord amb les dates previstes al calendari, i a l'OME. 

2
 D’acord amb el que determina l’apartat 3.10 de la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de 

preinscripció i matrícula per al curs 2019-2020, no s’admetran sol·licituds fora de termini. Passat el període de matrícula, a partir del 
10 de setembre inclòs, s’admetran sol·licituds per a aquells ensenyaments en els quals hi hagi vacants, una vegada ho hagin fet els 
sol·licitants preinscrits i els de la llista d'espera. 

3
 El dia i l’hora de les proves es lliurarà durant el període de preinscripció. Aquestes proves tenen com a finalitat la ubicació del nou 

alumnat en el curs i en el nivell adient. 


