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Preinscripció de Cicles formatius de
Grau Superior

 del 25 al 31 de maig de 2017

Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta 
d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne, si se'n 
disposa.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

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

-  Certificació  acadèmica  de  la  qualificació  de  la  prova  d'accés  o  de  les
qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents, o al cicle formatiu
de grau mitjà, o a altres estudis o cursos que permeten accedir-hi o, si es tracta
d'estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de
qualificacions del batxillerat. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera
que és un 5.
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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 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 i es
mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s'ha
pogut obtenir, es podrà acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de
reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

- En el cas d'alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys en
l'any  actual,  còpia  impresa  de  la  consulta  dels  resultats  a  través  del  web  corresponent.  Caldrà
presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

- Les persones que siguin exemptes de la prova d'accés a aquests ensenyaments per haver superat
les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys, ho han d'acreditar amb el certificat de
superació d'aquesta prova. En aquest cas, en ser exempts de la prova d'accés a cicles formatius la
nota que es comptabilitza és un 5.

- En el cas que s'al·legui per accedir el curs d'orientació universitària (COU), la nota mitjana l'ha de
calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert en la Resolució d'11 d'abril de
2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen les normes per a la conversió de
les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient acadèmic de l'alumnat de
batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig,
d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d'abril de 2008).

- En el cas que s'al·legui un títol de tècnic especialista (FP2), la nota mitjana l'ha de calcular el centre
on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert  en la Resolució de 4 de juny de 2001, de la
Direcció General d'Universitats, per la qual s'estableixen normes per al càlcul de la nota mitjana en
l'expedient  acadèmic  dels  alumnes  que  accedeixen  als  ensenyaments  universitaris  conduents  a
l'obtenció de títols oficials des de la formació professional (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2001).

- Condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell.
Documentació  acreditativa:  Còpia  del  BOE  on  es  publica  la  condició  d'esportista  d'alt  nivell  de
l'alumne, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de
medallistes olímpics o paralímpics, o certificat del Consell Català de l'Esport que acrediti la condició
d'esportista  d'alt  rendiment de l'alumne,  o altra documentació  acreditativa  que la  normativa en la
matèria estableix.
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Calendari preinscripció i matrícula 
Cicles formatius de Grau Superior

• Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig  de 2017, 
ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia  2 de juny de 
2017.

• Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la 
puntuació provisional: 21 de juny de 2017.

• Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017.

• Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la 
puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017.

• Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2016, a les 11 h als serveis 
centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

• Publicació de la llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017.

• Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017.

• Publicació de les llistes d'alumnes admesos : 12 de juliol de 2017.

• Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: 

◦ Alumnes d'Educació Infantil:   13 i 14  de juliol de 2017
◦ Alumnes d'Integració Social:   17 de juliol de 2017
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Assignació  Cicles  Grau  Superior

Les places s'assignen d'acord amb les vies d'accés següents, tenint en compte que si per alguna de
les  vies  d'accés  no  s'ocupen  totes  les  places  reservades  que  li  corresponen,  les  vacants  es
repartiran a la resta de les vies de forma proporcional:

- Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents, es fa una
reserva  de  places  del  60%.  Tenen  prioritat  els  alumnes  que  han  cursat  les  modalitats  de
batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les
modalitats prioritàries. Un cop aplicada la prioritat, els sol·licituds s'ordenen segons la qualificació
mitjana dels estudis.

- Per a alumnes que acrediten un títol de tècnic i també formació relacionada amb l'accés
als cicles de grau superior, hi ha una reserva del 20% de les places. Es considera formació
relacionada amb l'accés als cicles de grau superior: el curs de formació específic d'accés a cicles de
grau superior, el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior, la formació per
a les proves d'accés i el curs de preparació per a les proves d'accés.

Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

1. En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat 
l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la 
incorporació a cicles de grau superior.

2. En  segon  lloc,  els  alumnes  procedents  d'una  altra  família  professional  que  han  cursat
l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la
incorporació a cicles de grau superior.

3. En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat
l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la
incorporació a cicles de grau superior.

4. En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat
l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la
incorporació a cicles de grau superior.

5. En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs
de preparació per a les proves d'accés.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació obtinguda en la 
formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior al·legada.

- Per a alumnes que accedeixen per la via de la prova d'accés, o que tenen l'exempció 
total d'aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una 
reserva de places del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la 
qualificació mitjana de l'estudi al·legats.

Finalitzat aquest procés, les places que resultin vacants s'assignen a les persones amb 
títol de tècnic de grau mitjà que no acreditin la superació de cap de les formacions 
relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés, amb les prioritats 
següents:

1. Els que procedeixen de la mateixa família professional o d'una família professional afí, segons les
afinitats entre famílies professionals.
2. Els que procedeixen d'una família professional no afí.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà.
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Opcions d'accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat 
per l'accés:
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