
Centre de Formació d’Adults
 Baix Montseny
Montserrat, 28 -  08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75  
cfadults@santceloni.cat

ANUNCI

D’acord amb les normes d’accés i permanència a l’escola d’adults, es fa públic que, per resolució 
d’alcaldia núm. 2022/1039 de data 11/05/2022, s’ha resolt el calendari de preinscripció i matrícula 
dels ensenyaments del Centre de formació d’adults per al primer, segon i tercer trimestre del curs 
2022-23

Calendari per a la preinscripció i matrícula del Centre de Formació d’Adults
per al primer, segon i tercer trimestre del curs 2022-23

Primer trimestre:

PROCEDIMENT CALENDARI TOTS ELS 
ENSENYAMENTS

Publicació del procediment del sorteig de places  (Resolució) març 2022
Publicació del calendari de preinscripció i matrícula (Resolució) abril 2022
Matrícula alumnat de continuïtat
Orientacions del professorat (anotar a l’excel compartit al drive)

14 al 30 de juny         
De l’1 a l’13 de juny

Publicació de places vacants (Resolució) 28 de juliol
Sol·licitud d’entrevistes d’orientació i proves Del 23 d’agost al 8 de setembre
Preinscripció/Entrevistes d’orientació Del  6 al 13 de setembre (difusió) (6 

d.)          
Del 6  al 14 de setembre (intern) ( 7d.)                        

Baremació de preinscripcions (Serveis socials-marcar usuaris de 
seguiment)

15 de setembre

Publicació llistes baremades (Resolució) 16 de setembre

Termini per presentar al·legacions 16 i 17 de setembre
Publicació llistes baremades definitives (Resolució) 18 de setembre
Sorteig  (Acta) 19 de setembre
Publicació de les llistes d’admesos i llistes d’espera (Resolució) 19 de setembre
Matrícula dels preinscrits admesos (amb plaça) 20 al 23 de setembre                                                      
Trucar la llista d’espera 27 de setembre
Matrícula preinscrits en llista d’espera  (intern, sense fer difusió) 27 i 28 de setembre
Publicació de places vacants (Resolució) 4 d’octubre
Matrícula fora de termini (intern, sense fer difusió) A partir del 4 d’octubre

Segon trimestre:

PROCEDIMENT CALENDARI TOTS ELS ENSENYAMENTS
Publicació del procediment del sorteig de places  (Resolució) març
Publicació del calendari de preinscripció i matrícula (Resolució) abril
Matrícula alumnat de continuïtat
Orientacions del professorat (anotar a l’excel compartit al drive)

21 al 25 de novembre 
Fins el 18 de novembre

Publicació de places vacants (Resolució) 5 de desembre
Sol·licitud d’entrevistes d’orientació Del 28 de noviembre al 2 de desembre
Preinscripció/Entrevistes d’orientació Del 12 al 16 de desembre
Baremació de preinscripcions (Serveis socials-marcar usuaris de 
seguiment)

19 de desembre
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Publicació llistes baremades (Resolució) 21 de desembre

Termini per presentar al·legacions 21 i 22 de desembre
Publicació llistes baremades definitives (Resolució) 23 de desembre
Sorteig  (Acta) 23 de desembre
Publicació de les llistes d’admesos i llistes d’espera (Resolució) 23 de desembre
Matrícula dels preinscrits admesos (amb plaça) Del 27 de desembre al 5 de gener
Trucar la llista d’espera 9 de gener
Matrícula preinscrits en llista d’espera  (intern, sense fer 
difusió)

9 de gener

Publicació de places vacants (Resolució) 10 de gener
Matrícula fora de termini (intern, sense fer difusió) 10 de gener

Tercer trimestre: 

PROCEDIMENT CALENDARI TOTS ELS 
ENSENYAMENTS

Publicació del procediment del sorteig de places  (Resolució) març
Publicació del calendari de preinscripció i matrícula (Resolució) abril
Matrícula alumnat de continuïtat
Orientacions del professorat (anotar a l’excel compartit al drive)

Del 21 al 25 de febrer
17 de febrer

Publicació de places vacants (Resolució) 1 de març
Sol·licitud d’entrevistes d’orientació Del 20 al 28 de febrer
Preinscripció/Entrevistes d’orientació De l’1 al 6 de març
Baremació de preinscripcions (Serveis socials-marcar usuaris de 
seguiment)

8 i 9 de març

Publicació llistes baremades (Resolució) 10 de març

Termini per presentar al·legacions 10 i 11 de març
Publicació llistes baremades definitives (Resolució) 15 de març
Sorteig  (Acta) 15 de març
Publicació de les llistes d’admesos i llistes d’espera (Resolució) 17 de març
Matrícula dels preinscrits admesos (amb plaça) Del 20 al 24 de març
Trucar la llista d’espera 27 de març
Matrícula preinscrits en llista d’espera  (intern, sense fer difusió) 27 i 28 de març
Publicació de places vacants (Resolució) 29 de març
Matrícula fora de termini (intern, sense fer difusió) 29 de març

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.

Signat a la data de la signatura electrònica
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