ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

L’accés als CFGS a l’Escola ISC
Des de l’any 1998 la nostra escola ha format centenars d’estudiants en el seu accés als
Cicles formatius de Grau superior, oferint-los una preparació eficaç, àmplia i exitosa,
basada en petits grups de treball i un gran nombre de recursos.

La formació
El curs d’Escola ISC dura 4 mesos, de mitjan gener a maig; i es realitza en un horari de
tarda, amb un nombre variable d’hores lectives.
La preparació compta amb un equip de professors especialitzats en la formació d’accés
a la formació professional, que atenen totes les demandes pròpies d’aquest col·lectiu:
motivació constant, represa d’hàbits d’estudi, compaginació dels estudis amb altres
activitats, avaluació continuada i comunicació constant amb les famílies.

Els serveis del curs
El curs intensiu d’accés als Cicles formatius de Grau superior d’Escola ISC ofereix els
següents serveis acadèmics:











Docència regular de totes les assignatures (també d’Ensenyaments artístics)
Grups de fins a 15 persones (assignatures comunes) i 8 persones (assignatures
específiques) amb registre diari d’assistència
Material docent d’edició pròpia
Material d’avaluació i recursos complementaris
Avaluació contínua (i bonificació en la qualificació, vegeu al dors)
Dues avaluacions-simulacions (març i abril)
Butlletins trimestrals de seguiment per a les famílies
Circulars informatives mensuals per a alumnes i famílies
Espai per a tutoria grupal i individualitzada
Activitats més enllà de les proves oficials:
o assessorament sobre els estudis superiors
i les seves modalitats formatives actuals
o visites d’escoles
o tràmits administratius de matrícula
o sol·licitud de beques

El calendari 2022
El curs 2021-22 comença el 17 de gener de 2022 i dura fins al 10 de maig, coincidint amb
les proves oficials (pendents de determinar). Aquest és el calendari:

Presentació i inici del curs: dilluns 17 de gener, a les 16 hores
Avaluacions: pendents de determinar

L’horari
Escola ISC organitza el curs segons en el següent horari:
Grup de tarda

NOU !!!

Autorització de l’escola 2021-22

La nostra escola està autoritzada pel Consorci d’Educació de Barcelona,
la qual cosa permet obtener fins a dos punts en les proves d’accés,
en funció de l’avaluació contínua, l’assistència i l’aprofitament.
En el grup intensiu, la certificació per a la bonificació només és possible
per als estudiants matriculats abans de l’11 de febrer de 2022.

Altres serveis del curs
Tots els alumnes del curs d’accés als Cicles formatius de Grau superior reben també els
següents serveis i recursos:


Informació actualitzada sobre recursos formatius de formació professional,
jornades de portes obertes 2022-23 i d’atenció a l’alumnat

Horari de Recepció i Secretaria
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18. Dissabtes de 9 a 12
Visites i entrevistes concertades trucant al 93.453.11.98
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