
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Severo Ochoa 
Carrer de Severo Ochoa 1-13 
08950 Esplugues de Llobregat 
Tel. 93 371 70 42 i 93 371 70 50 
ies-severo-ochoa@xtec.cat 
http://www.institutseveroochoa.cat 

 

Preinscripció  
Cicles Formatius de Grau Superior 

Curs 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol·licitud electrònica de preinscripció als cicles  formatius de grau 
superior de formació professional 
 
La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un nou formulari 
en suport electrònic , disponible al web del Departament d’Ensenyament. 
 
• Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal (si l'alumne és menor d'edat) o l'alumne (en cas 

que sigui major d'edat) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat  Mòbil  (o 
altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne (RALC). 

• El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no 
s'ha de presentar cap còpia al centre.  

• Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, podran 
utilitzar el formulari disponible al web del Departament d'Ensenyament. En aquest cas, cal 
enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la 
presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, 
junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre de primera opció 
dins el termini establert per a la presentació de documentació. 

• En tot cas, per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior, no s'acceptaran 
sol·licituds presentades únicament en paper.  

 
 
 

Terminis  

Presentació de sol·licituds 
electrònica 29 de maig al 7 de juny 

Presentació de documentació Fins l’11 de juny 

Llistes amb puntuació provisional 27 de juny 

Reclamacions *** 28 de juny a 3 de juliol 

Llistes amb puntuació un cop 
resoltes les reclamacions 

5 de juliol 

Llista ordenada definitiva 10 de juliol 

Llista d’admesos i llista d’espera 17 de juliol 

Matriculació 18 al 23 de juliol 
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Documentació que cal presentar només les persones q ue no hagin pogut utilitzar la 
sol·licitud electrònica  (han d’utilitzar el formulari disponible al Web del Departament 
d’Ensenyament): 

- Comprovant de la sol·licitud de preinscripció signat i còpia.  

- Original i fotocòpia  del DNI, NIE o passaport  de la persona sol·licitant i la del pare, mare o tu tor/a 
legal si l’alumne/a és menor d’edat. 

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

- Original i Fotocòpia  de la targeta sanitària.  

- Certificació acadèmica de la qualificació mitjana  de l’expedient  del cicle formatiu de grau mitjà,  
batxillerat , o original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions de batxillerat  
(LOGSE),  o de la qualificació de la prova d’accés,  o d’altres estudis que permetin l’accés. 

- En el cas d’alumnat procedent d’estudis estrangers, credencial d’homologació d’estudis . 

 
Criteris de prioritat 

Les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la 
qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle. 

• Per als alumnes que accedeixen  per la via del batxillerat/BUP 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. 

• Per als alumnes que acreditin un títol de tècnic de formació professional hi ha una reserva de places del 
20% amb les prioritats següents: 

1. 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. 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. 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. 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. Alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les 
proves d’accés. 

6. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les 
situacions anteriors i procedeixen d’una família professional afí. 

7. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les 
situacions anteriors i procedeixen d’una família professional no afí. 

• Per als alumnes que accedeixen via prova d’accés, o que tenen exempció total d’aquesta prova, o que 
tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 20%.   

Si la qualificació no és numèrica, es considera que és un 5. 

 
*** Els alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal presentar el 
certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de 
preinscripció al centre amb la puntuació provisional. 




