PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA. Curs 2019-2020.
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ
Primera fase d’admissió (maig 2019)
CALENDARI
• Publicació de l’oferta inicial: 10 de maig
• Presentació de les sol·licituds: del 14 al 21 de
maig, ambdós inclosos
Es pot presentar documentació fins al dia 23 de maig
• Llista amb la puntuació provisional: 7 de juny
• Reclamacions: del 10 al 14 de juny
• Llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions:
19 de juny
• Llista ordenada definitiva: 25 de juny
• Publicació de l’oferta final: 5 de juliol
• Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol
• Matriculació per als alumnes amb plaça assignada:
del 9 al 15 de juliol
• Gestió de la llista d’espera: fins al 22 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ
1. COMPLIMENTACIÓ I PRESENTACIÓ
DE LES SOL·LICITUDS
Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció
per persona en la qual es poden demanar diversos centres, cicles i torns (la presentació de més d’una sol·licitud
comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin
correspondre).
És obligatori especificar a la sol·licitud l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la
sol·licitud de preinscripció.
Durant el termini de presentació de sol·licituds es podran
modificar les dades.

A. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA
Requisits per a aquesta opció:
- Identificació IdCat Mòbil (o altres certificacions digitals)
de l’alumne o de la mare, pare o del tutor legal si l’alumne
és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019.
- Identificador de l’alumne/a.
• La sol·licitud de preinscripció s’ha de complimentar i presentar-la a través del registre electrònic del
web del Dept. d’Educació.
• El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar al centre
el resguard de la sol·licitud ni cap documentació
d’identificació de la persona sol·licitant ni de l’alumne.
• Es rebrà un missatge per correu electrònic des d’on es pot
obtenir el resguard de presentació de la sol·licitud.

B. SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC
Adreçada a l’alumnat que no pugui utilitzar l’opció
electrònica
• La sol·licitud de preinscripció s’ha de complimentar i
enviar per Internet, a través del web del Dept. d’Educació.
En emplenar el formulari de sol·licitud cal especificar l’identificador de l’alumne/a si se’n disposa.
• A continuació, cal imprimir i signar el resguard de la
sol·licitud i, presentar-lo al centre de primera opció.
• Es rebrà un missatge per correu electrònic amb el codi de
la sol·licitud per a consultar resultats i modificar dades.
• Si no s’ha pogut validar* el document telemàticament
també caldrà presentar al centre de primera opció: L’original
i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o document del país
d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris. Si l’alumne
no fa els 18 anys durant l’any 2019, cal també el del pare,
mare o tutor i la documentació relativa a la seva filiació.

2. DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
		ACREDITATIVA
Per a sol·licitud amb registre electrònic i sol·licitud
amb suport informàtic
Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del
curs que permet l’accés a aquests ensenyaments o de la
superació de la prova d’accés.
La documentació acreditativa només cal presentar-la
si no s’ha pogut validar telemàticament, al centre que
s’ha demanat en primer lloc i en el termini establert,
acompanyada del resguard.
No cal que presentin documentació acreditativa:
• Els alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a
partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart
d’ESO actualment a Catalunya.
• Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016.
• Les persones que han superat la prova d’accés en
convocatòries de la Generalitat de Catalunya a
partir de l’any 2011.
Altres estudis o proves no mencionades, consultar al web.

MATRÍCULA
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula
al centre on s’ha obtingut la plaça en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que
renuncien a la plaça adjudicada).
Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés i la documentació que indiqui el centre.
*validar: l’aplicatiu comprova i dona per correctes les dades introduïdes.

COM ES POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA DE GRAU MITJÀ.
ASSIGNACIÓ DE PLACES. Primera fase d’admissió
Les sol·licituds s’ordenen dins de cada via segons la nota obtinguda.
Hi ha tres vies d’accés:

Reserva
del 60 %
de les places

• Graduat/ada

Reserva
del 20 %
de les places

• Programa de qualificació professional inicial (PQPI)
• Formació Professional Bàsica (FPB)

Reserva
del 20 %
de les places

•

en ESO

o estudis equivalents

(si s’està cursant l’ESO, qualificació mitjana dels cursos 1r, 2n i 3r)

Prova d’accés o exempció total d’aquesta prova. Els alumnes

de PFI que l’han superat accedeixen per aquesta via.
• Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau
mitjà (CAM)
• Altres titulacions que permeten l’accés

Segona fase d’admissió (setembre 2019)
A QUI S’ADREÇA
Només per a les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça (ampliació de sol·licitud).

CALENDARI
Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants al web: 2 de setembre
Ampliació de sol·licitud: 3 i 4 de setembre
Els sol·licitants han d’accedir a la seva sol·licitud de preinscripció del maig, que estarà accessible al web, i
introduir fins a cinc peticions més dels centres i cicles que hagin ofert vacants en la segona fase d’admissió.
Publicació llista d’admesos al web o al centre: 6 de setembre
Les peticions s’ordenen d’acord amb la qualificació que permet l’accés al cicle sense tenir en compte les vies
d’accés.
Els alumnes que obtenen plaça han de formalitzar la matrícula al centre assignat i han d’aportar la
documentació que acredita que compleixen els requisits acadèmics d’accés.

Servei d’Orientació - Pla Jove - 28 de març 2019
Web: edubcn.cat - Carpeta de l’orientador/a. Codi: E02

Informació adaptada de la normativa vigent com a
suport a la tasca orientadora

