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CFGS QUÍMICA AMBIENTAL 

Per accedir al cicle cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció a través de la 
nova sol·licitud electrònica o de la sol·licitud amb suport informàtic 
disponible  a: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1 

Les persones que no els sigui possible fer la sol·licitud electrònica, poden 
utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic: no s'acceptaran les sol·licituds que 
es presentin únicament en paper. 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, en la qual 
es poden demanar diversos centres, cicles i torns, indicats sempre per ordre de 
preferència. 

La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la 
invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

Calendari 

Preinscripció  

• Oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018 
• Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 7 de juny de 2018 
• Presentació de documentació: fins a l'11 de juny de 2018 
• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de juny de 2018 
• Presentació de reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018 
• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 

5 de juliol de 2018 
• Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de 2018, a les 11 h, als 

serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, 
Barcelona) 

• Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2018 
• Oferta final de places escolars: 16 de juliol de 2018 
• Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2018 

 

Matrícula  

• Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 23 de juliol de 2018 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1
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Fer la sol·licitud  

Per internet  

• Sol·licitud electrònica  

Per poder fer la sol·licitud electrònica: 

- Cal disposar del número d'identificació de l'alumne/a. Els alumnes nous en 
el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen; per als alumnes 
matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat 
és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. 
En casos excepcionals, i durant el període de preinscripció, el pare, mare o 
tutor/a o l'alumne/a (si és major d'edat) pot sol·licitar aquest identificador als 
serveis territorials del Departament d'Ensenyament, acreditant-se amb el DNI o 
document equivalent. 

- Cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat) o 
l'alumne/a (si és major d'edat) s'identifiqui mitjançant: 

• el servei d'identificació idCat Mòbil, 
• l'usuari GICAR (si es tracta de treballadors de la Generalitat de 

Catalunya), o 
• altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert. 

En la sol·licitud és obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el 
missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. 

Així mateix, si l'alumne/a és menor d'edat, cal especificar el tutor/a que 
consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, 
puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). 
Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del 
DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta. 

INSTRUCCIONS 

Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, prèviament us heu de registrar 
en aquest servei. Si ja ho heu fet, heu d'introduir el vostre document 
d'identificació (DNI, NIE o passaport) i el número de telèfon mòbil que heu 
indicat en el servei d'identificació idCAT Mòbil. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1#acordio-t-1-1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
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Si la base de dades no troba el document d’identificació o el número de telèfon 
mòbil proporcionat no es correspon amb el que s'ha registrat, visualitzareu un 
missatge d'error. En aquest cas, haureu de modificar el registre, si escau. 

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una 
contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es 
mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, podreu fer el tràmit de la 
preinscripció. 

1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i 
"anterior" de l'aplicació i no els del navegador. 

2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'emplenar 
tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla (a 
partir d'aquest moment ja no es poden fer modificacions). 

3. Quan s'hagin enviat les dades, rebreu un missatge electrònic des d'on es 
pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest 
comprovant consta la documentació que cal presentar a l'efecte 
d'acreditació dels criteris de prioritat, si escau. S'aconsella guardar-ne 
una còpia. 

La sol·licitud que s'ha enviat queda registrada. Només cal presentar una còpia 
del resguard al centre demanat en primera opció en els casos en què calgui 
presentar documentació acreditativa dels criteris de prioritat. 

  

• Sol·licitud en suport informàtic  

 En emplenar el formulari de sol·licitud trobareu un espai en què cal especificar 
l'identificador de l'alumne/a. Els alumnes nous en el sistema educatiu de 
Catalunya encara no el tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-
2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que 
han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals, i 
durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor/a o l'alumne/a (si és 
major d'edat) pot sol·licitar aquest identificador als serveis territorials del 
Departament d'Ensenyament, acreditant-se amb el DNI o document equivalent. 

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el 
codi de la sol·licitud de preinscripció. 

Així mateix, si l’alumne/a és menor d'edat, cal especificar el tutor/a que 
consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, 
puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). 
Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del 
DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta. 
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INSTRUCCIONS: 

1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i 
"anterior" de l'aplicació i no els del navegador. 

2. S'han de desar les dades que s'hagin introduït al formulari encara que no 
es faci l'enviament en el mateix moment. 

3. Per modificar les dades (o tornar al formulari no enviat) es necessita 
el número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) 
d'un dels tutors (o de l'alumne/a si és major d'edat) i el codi de la 
sol·licitud (aquest codi es rep a l'adreça electrònica que s'ha especificat 
al formulari). 

4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després  d'emplenar 
tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla (a 
partir d'aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la 
documentació acreditativa al centre demanat en primera opció. 

5. Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació 
de la sol·licitud; en aquest comprovant hi consta la documentació que cal 
presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia). 

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el 
comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat 
en primera opció dins el termini previst per a la presentació de la 
documentació. 

  

Documentació i criteris de prioritat 

Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb 
l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc 
cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. 

Si s'ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar el resguard 
de la sol·licitud enviada per Internet i la documentació d'identificació de la 
persona sol·licitant o de l'alumne, al centre demanat en primer lloc i en el 
termini establert. 

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que 
no es pugui validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i 
en el termini establert. 
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Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places 
s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; 
el criteri s'aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud. 

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir 
per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del 
número de desempat. 

Documentació identificativa  

Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han de 
presentar: 

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

 Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que presentin 
aquesta documentació. 

Criteri de prioritat per a l'assignació de places  

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de 
prioritat i es fan les reserves de places següents: 

- Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat 
els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle 
corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la 
qualificació mitjana dels estudis. 

- Via d'accés: títol de tècnic de formació professional; reserva del 20%. 

Per aquesta via, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les 
prioritats següents: 

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/equivalencies-btx.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-batx/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-batx/
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En un primer grup, els alumnes que acrediten haver cursat el curs de formació 
específic d'accés a cicles de grau superior (CAS), o el curs de preparació per a 
la incorporació a cicles de grau superior en el següent ordre: 

1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat 
l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació 
a cicles de grau superior*. 

2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat 
l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació. 

3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han 
cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació. 

4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat 
l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació. 

* a partir d'aquí, curs de preparació. 

En un segon grup, els alumnes que acrediten formació per a les proves d'accés 
o el curs de preparació per a les proves d'accés. 

I en un tercer grup, els alumnes que no acrediten cap de les formacions 
anteriors, en l’ordre següent: 

Primer. Els que procedeixen de la mateixa família professional o d'una família 
professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals. 

Segon. Els que procedeixen d'una família professional no afí. 

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació 
final mitjana del títol de tècnic al·legat. 

- Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres 
titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen 
segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats. 

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades 
corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma 
proporcional. 

Documentació acreditativa del criteri de prioritat  

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar:  

• certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als 
cicles o 

• certificat de la qualificació de la prova d'accés. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/itineraris/
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- Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que 
al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han 
de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades 
del Departament d'Ensenyament. Només si no es mostra a la llista de barem 
provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions. 

- Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el 
certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista 
de barem provisional. 

- 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 perquè la qualificació s'obté de l'aplicació 
de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha 
de presentar el certificat dins el període de reclamacions. 

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia 
de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions. 

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des 
de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de 
l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de 
barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de 
reclamacions. 

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'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el 
termini, es considera que és un 5. 

- Les persones 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 al centre 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. 
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Documentació acreditativa de la condició d'esportista 
d'alt rendiment o alt nivell  

Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE 
on es publica aquesta condició (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 el 
certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita, o altra documentació 
acreditativa que la normativa estableixi. 

 NORMATIVA 

Resolució ENS/792/2018, de 13 d'abril,  

per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al 

curs 2018-2019, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics 

(IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a 

discapacitat lleu o moderada (DOGC núm. 7605, de 24.4.2018) 

 

 RESOLUCIÓ ENS/791/2018, de 13 d'abril,    

del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per 

al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7605, de 24.4.2018) 

 

 Resolució ENS/603/2018, de 27 de març,    

per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als 

centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els 

diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 

(DOGC núm. 7591, de 4.4.2018) 

 

Decret 10/2012, de 31 de gener,    

de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el 

procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats 

amb fons públics (DOGC núm. 6058, de 02.02.2012) 

 

Decret 75/2007, de 27 de març,  

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=815473&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=815457&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=815457&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=813781&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=813781&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=598303&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=598303&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=438351&action=fitxa
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pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els 

ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)  
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