Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Lluís Domènech i Montaner
Canet de Mar

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DE
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
CURS 2019/2020
Publicació de l’oferta inicial

24 de maig de 2019

Presentació de sol·licituds (centre seleccionat en primera opció)

del 29 de maig al 5 de juny

Presentació de la documentació

fins al 7 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

28 de juny

Termini per presentar una reclamació

De l’1 al 4 de juliol

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les
reclamacions
8 de juliol
Publicació de l’oferta final

16 de juliol

Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d’espera

17 de juliol

Període de matrícula per a l’alumnat admès a la preinscripció

del 18 al 23 de juliol

PARTICIPANTS EN EL PROCÉS i REQUISITS


Qui vulgui cursar un cicle formatiu de grau superior encara que estigui cursant altres
ensenyaments en aquest centre o diferent.



Cal tenir el títol de batxillerat, haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles
de grau superior (CAS), tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent, haver
superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari, tenir qualsevol titulació
universitària o equivalent, haver superat la prova d’accés a la universitats per a majors de 25
anys.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


Sol·licitud mitjançant el formulari electrònic o suport informàtic disponible a la web del
Departament d’Educació
Per poder utilitzar el formulari electrònic, el tutor/a (si l’alumne/a és menor d’edat) o l’alumne/a
(major d’edat o fa els 18 durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació
IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a. El tràmit s’acaba
amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre i tampoc cap
documentació acreditativa
En el cas que utilitzeu el formulari en suport informàtic, cal presentar el resguard de la
sol·licitud enviada per Internet, acompanyada de la documentació acreditativa corresponent.

Documentació que cal presentar en el cas que utilitzeu el formulari en suport informàtic


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



Original i fotocòpia de la targeta sanitària o equivalent (MUFACE) de l’alumne/a



Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (si l’alumne/a és
menor d’edat)



Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o,
si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o passaport. Si
es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen (si l’alumne/a és menor)

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es
poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació
alternativa que puguin aportar.
Documentació acreditativa:
Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o de la qualificació de la
prova d’accés. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.


Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguen el títol de
batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat.



Els alumnes pendents de l’avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació
abans de finalitzar el període de reclamació.



Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una
formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de
superació de la formació.



Les persones que han superat la prova d’accés a Catalunya des de l’any 2011 no han de
presentar el certificat.



En el cas dels alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25
anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del
web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar el certificat de superació de la
prova)



Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat
per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d’aquesta prova.



En el cas que s’al·legui el curs d’orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent
(BUP): la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.



En el cas que s’al·legui un títol de tècnic auxiliar (FP1) o un títol de tècnic especialista (FP2): la
qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.



Els alumnes que alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de
l’any 2016 no cal que presentin cap document



La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger 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’Educació; si no es demana o
no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius de grau
superior de formació professional i que no tenen els requisits acadèmics per matricular-s’hi
durant el període de matrícula ordinari, no se’ls manté la plaça assignada.
La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix
procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin
correspondre.
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que
puguin comprendre en relació amb el criteri afectat. Si la falsedat o el frau queda acreditat amb
posterioritat al 30 de setembre de 2019, l’alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar de
nou en el procés de preinscripció del següent curs.
Per tal d’agilitar els tràmits cal que porteu les fotocòpies ja fetes.

No s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper

