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DOCUMENTACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ: CICLES FORMATIU DE GRAU MITJÀ – curs 2017-2018 

1. Full oficial de sol·licitud de preinscripció degudament emplenat. 

2. Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos (obligatori per a tots els alumnes) 

a. TOTS els alumnes: 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a 

 Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (Targeta Sanitària Individual). 

 1 fotografia de l’alumne/a mida carnet (només alumnes fora del centre i poseu a darrere el nom, cognoms, curs i pla 

d’estudis) 

b. Els alumnes menors d’edat també han de presentar: 

 Original i fotocòpia del llibre de família (full del/s titular/s i de l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació. Si 

està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 

 Original i fotocòpia del DNI de la/les persona/es sol·licitant/s (pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la 

targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

En el cas que existeixi divorci, separació o qualsevol altra causa i els cònjuges visquin en domicilis separats, es 

considera com a domicili de l’alumne/a el del cònjuge que tingui atribuïda la seva custòdia legal. Cal presentar la 

documentació justificativa de la situació. 

3. Documentació acreditativa dels diferents “criteris de prioritat i barem” que s’ha de presentar a la preinscripció 

 Criteris específics de prioritat a efectes de barem: 

 Nota mitjana de l’expedient acadèmic 

 Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o, 

 Certificació de la qualificació de la prova d’accés 

 Si l’alumne/a encara està cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la 

nota mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s’indica a la normativa 

vigent. La qualificació mitjana s’expressarà amb dos decimals. 

 Si l’alumne/a ha completat l’etapa de l’ESO, certificació acadèmica de la nota mitjana numèrica de l’etapa. 

 Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5. 

 En el cas que la prova d’accés s’hagi superat a partir de l’any 2011, no cal presentar certificat de superació de la 

prova. La qualificació de la prova d’accés s’obtindrà de l’aplicació de gestió de proves del Departament 

d’Ensenyament. Si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar fins al final del període de reclamació. 

 Les qualificacions de la prova d’accés als cicles formatius, del curs der formació específic per a l’accés CAM o 

d’altres opcions que donen dret a l’accés, de la convocatòria 2016, que no es puguin presentar durant el període de 

preinscripció perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden aportar fins al 9 

de juny 2016 inclòs. Si no es presenta la qualificació dintre d’aquests terminis, la sol·licitud no s’assignarà. 

 En cas que s’al·legui el curs d’orientació universitària COU, batxillerat unificat polivalent BUP, un títol de tècnic 

auxiliar FP1 o un títol de tècnic especialista FP2, la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els 

estudis. 

 Si l’alumne/a ha superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual haurà de presentar 

còpia impresa de la consulta dels resultats a través de la web corresponent. Caldrà presentar el certificat de 

superació de la prova al centre en el moment de la matrícula. 

 En el cas de l’alumnat procedent d’estudis estrangers, cal presentar una resolució de la Direcció General d’Atenció a 

la Comunitat Educativa que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents a l’educació 

secundària obligatòria cursats a l’estranger. Si no disposa d’aquesta resolució es considera que aquesta qualificació 

mitjana és un 5. La qualificació mitjana s’expressarà amb dos decimals. 

 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cicles formatius de grau mitjà on s’hi poden 

indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenades per ordre de preferència.  
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CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM, ASSIGNACIÓ, REQUISITS ACADÈMICS I MATRÍCULA 

 Criteris específics de prioritat i barem: 

 Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via, d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la 

prova que permeten l’accés al cicle. 

 Assignació: 

 Per als alumnes que accedeixin per la via d'ESO o estudis equivalents (PQPI, FP1 o 2n BUP), es fa una reserva de 

places del 60%.  

 Per als alumnes que accedeixin via prova d'accés o que tenen exempció total d'aquesta prova, curs específic d'accés o 

que tenen altres titulacions que en permeten l'accés (FP2 o COU) es fa una reserva de places del 20%. Els alumnes dels 

PFI que han participat a les proves d’accés participen amb la qualificació obtinguda a la prova. 

 Per als alumnes hi accedeixin per la via dels PQPI, es fa una reserva de places del 20%. 

 Si en presentar la sol·licitud l'alumne encara no ha completat els estudis que permeten accedir-hi, es considerarà la 

qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que està cursant. Si la qualificació 

de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5. 

 Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les places queden disponibles per als 

alumnes que procedeixin d'altres vies. 

 A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat 

després d'aplicar els criteris de prioritat. L'ordenació de les sol·licituds en situació d'empat es fa per sorteig públic. 

 Requisits acadèmics d’accés per formalitzar la matrícula: 

 Cal tenir el títol de l’ESO o equivalent a efectes acadèmics, o titulació superior (FP1, FP2, COU o BUP) o; 

 si s’ha superat la prova d’accés corresponent, o se n’està exempt, o; 

 si s’ha superat el curs específic d’accés CAM, o; 

 si s’ha superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI), o; 

 si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció i que no tenen els requisits acadèmics per matricular-s’hi durant 

el període de matrícula ordinari establert, no se’ls manté la plaça assignada. 

 Matrícula ordinària al mes de JULIOL: 

 Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates establertes. 

 Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. 

Finalitzat els procés d’admissió i matrícula ordinari, si queden places vacants, s’oferiran el mes de juliol respectant l’ordre de la 

llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, i a més, s’establirà un procés extraordinari de 

preinscripció i matrícula al mes de setembre per si encara hi haguessin places de disponibles. 

 Procés extraordinari de preinscripció i matrícula al mes de SETEMBRE: 

En el procés extraordinari de preinscripció i matrícula al setembre, les persones presentaran la sol·licitud en paper al centre 

escollit i per al cicle i torn escollit. En la sol·licitud només es podrà demanar plaça a un centre. 

Persones que poden participar en aquest procés: 

 Les persones que van participar en el procés ordinari no van obtenir plaça, o; 

 Les persones que van obtenir plaça i no van poder matricular-se per no haver superat l’avaluació de juny de l’ESO, o; 

 Les persones que no van participar en la convocatòria ordinària amb la preinscripció oficial. 

Els participants acreditaran els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l’accés , amb la 

documentació establerta per a la preinscripció ordinària. Per acreditar que s’ha pres part en el procés de preinscripció ordinari 

cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent. 

El centre assigna les places, en primer lloc, a les persones que han participat en el procés de preinscripció ordinari, i en segon 

lloc als qui no hi han participat.  

Per als participants en el procés ordinari l'assignació de places es fa tenint en compte la nota al·legada. En cas d’empat es 

prioritzaran les sol·licituds de qui tenia els requisits acadèmics en la convocatòria ordinària, i si encara persisteix l’empat i no 

s'ha aportat la nota global de l’ESO, s’utilitza aquesta nota. 

Per a les persones que no han participat en la preinscripció ordinària s’assignaran les places seguint els mateixos criteris, 

tenint en compte les prioritats i la nota al·legades. 


