Cicles Formatius GRAU MITJÀ - curs 19/20
CALENDARI PREINSCRIPCIÓ
 1r Període de Preinscripció:
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del
BAREMACIÓ PROVISIONAL: 7 de juny.
RECLAMACIONS: del 10 al 14 de juny.

14 al 21 de maig. (documentació fins al 23 de maig)

Llistes de sol·licituds amb l’ordre i puntuació definitiva:

25 de juny.
Publicació de les llistes d'alumnes ADMESOS i LLISTA D’ESPERA: 8 de juliol .
PERÍODE DE MATRÍCULA (alumnes preinscrits amb plaça): del 9 al 15 de juliol
 2n Període de preinscripció (setembre): 3 i 4 de setembre i Llista d’ADMESOS: 6 de setembre
PERÍODE DE MATRÍCULA: 9 i 10 de setembre
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=20160079072543618:60:321983737020320:::60,65

!

només per les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:
- s’ha de fer per via telemàtica (WWW.GENCAT.CAT) i
- la realitza l’alumne/a (si l’alumne té 18 anys o els fa durant el 2019) o el tutor/a legal (l'alumne/a és menor d'edat)
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FORMULARI de PREINSCRIPCIÓ

OPCIÓ 1
SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

No s’ha de presentar cap documentació
identificativa. ()
Identificar-se mitjançant:
 IdCat Mòbil (o altres certificats digitals)
 IDALU (número d’identificació de l’alumne si
has estat escolaritzat a Catalunya a partir del
curs 2015/16). Es pot demanar al Centre on
està o ha estat estudiant.

NO han de presentar cap certificat de la qualificació
mitjana de l'expedient:
 Els alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a
partir del curs 2017-18 o que actualment cursen 4art,
 En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en
convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de
Catalunya a partir de l'any 2011.
SI hauran de portar certificat de qualificació mitjana dels
estudis que donin accés al cicle: els alumnes que no
estiguin en els supòsits anteriors.

OPCIÓ 2
SUPORT INFORMÀTIC



DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
PORTAR AL CENTRE EN EL PERÍODE ESTABLERT

IMPRIMIR I SIGNAR el comprovant de sol·licitud.

Si NO es pot fer la sol·licitud electrònica

Portar al Centre DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA I
ACADÈMICA corresponent. ()
Presentar-ho al centre de primera opció dins el
termini establert per a la presentació de documentació.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
 Original del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 TSI (targeta sanitària individual) o MUFACE
Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:
 Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució
d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant
és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport.



DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA DE L’ALUMNE/A:
Certificació de la qualificació de la prova d'accés o la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.
 ESO: la qualificació mitjana numèrica de l'etapa.
 PAGM, el CAM o d’altres: el certificat de qualificació mitjana.
 PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT per majors de 25 anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta
dels resultats a través del web corresponent.


ESTUDIS ESTRANGERS: han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o
bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament
d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

 COU o BUP o un títol de FP1 o FP2: la nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord
amb la normativa establerta.

CRITERIS D’ORDENACIÓ
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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.
 ESO (o equivalent a efectes acadèmics) es fa una reserva de places del 60%
 PQPI i la FP BÀSICA, hi ha una reserva de places del 20 %
 PAGM (o que en tenen exempció total), PFI més prova d’accés o han obtingut l’exempció o altres titulacions, es
fa una reserva de places del 20%.

2n Període de Preinscripció i Matrícula (setembre):
S'estableix un segon període de preinscripció 3 i 4 de setembre i Llista d’admesos 6 de setembre.
Els participants poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció dins el termini establert en el calendari, en el
marc de les vacants existents, utilitzant el formulari disponible al web del Departament.
En aquest segon període, les sol·licituds s’ordenaran d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la
prova que permeten l'accés al cicle.

!

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades
no poden aportar la documentació acreditativa corresponent es matriculen condicionalment.
La MATRÍCULA S'ANUL·LA si abans de l'inici del curs no presenten la documentació pendent. Els alumnes que no
formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada
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