
La Sae Maneu
Codi Centre: 08019952 (escola concertada)
Adreça: C. Enric Delaris, 68
Telèfon: 93 850 60 64 
Web: www.lasallemanlleu.cat

Batxillerat
Cicles formatius de grau mitjà
· Gestió administrativa
 · Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 · Mecanització 
 · Sistemes microinformàtics i xarxes
Cicles formatius de grau superior 
 · Administració i finances
 · Mecatrònica industrial 
 · Programació de la producció en fabricació
   mecànica 
 · Administració de sistemes informàtics en xarxa
  (nou perfil professional en ciberseguretat)
Servei d’assessorament i reconeixement 
d'aprenentatges

Inscripció prèvia trucant al centre. 
25 de març, de 10.00h a 14.00h

Institut Antoni Pous i Argila 
Codi Centre: 08040552 (escola pública)
Adreça: Av. de Roma, 260
Telèfon: 93 851 37 05 
Web: http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous

Batxillerat
Cicles formatius de grau mitjà 
· Atenció a les persones en situació de dependència
· Guia en el medi natural i el temps de lleure
Cicles formatius de grau superior 
· Integració social  
· Educació infantil
· Ensenyament i animació socioesportiva
Itinerari formatiu específic
· Manteniment d’instal·lacions esportives
PFI-PTT
· Auxiliar de vivers i jardins
· Auxiliar d’hoteleria: Cuina i serveis de restauració 
Servei d’assessorament  i reconeixement 
d’aprenentatges

25 de març: 1r torn a les de 10.00h / 2n torn a les 
11.30h, a l’entrada del centre

Estudis postobligatoris

Podeu trobar més informació als webs: 
https://tramits.manlleu.cat
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
http://queestudiar.gencat.cat/ca/

Batxillerat 
· Preinscripció:  del 20 al 26 d'abril.
· Matrícula: del 22 de juny al 3 de juliol.

Cicles de formació professional de grau mitjà i cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà
· Preinscripció per a l’ alumnat que cursa quart d'ESO en l'actualitat: del 12 al 18 d’abril.
· Preinscripció per a la resta de l’alumnat: del 9 al 15 de maig.
· Matrícula CFGM: del 3 al 7 de juliol.
· Matrícula arts i disseny: del 30 de juny al 7 de juliol.

Cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny de grau superior
· Preinscripció: del 26 de maig a l’1 de juny.
· Matrícula: del 19 al 24 de juliol.

PFI-PTT
· Preinscripció: del 2 al 12 de maig.
· Matrícula: del 3 al 14 de juliol.


