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Cicles Formatius de Grau Mitjà 
Preinscripció curs 2017-2018 

 
 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: del 16 al 24 de maig de 2017 

 
 

HORARI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Matins: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h. 

 Tardes: dilluns, dimarts i dimecres de 15:00 a 17:00h. 
 

 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

 La sol·licitud de preinscripció (cal presentar una única sol·licitud al centre 
demanat en primer lloc). 

 Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a.  

 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). 

 Si l’alumne és menor d’edat:  

 original i fotocòpia del llibre de família. 

 original i fotocòpia del DNI o altres documents d’identitat dels pares o tutors 
legals de l’alumne/a. 

 Certificat de la qualificació de la prova d’accés o la qualificació mitjana dels 
estudis que en permeten l’accés (ESO o equivalent o superior); si no es pot 
presentar durant el període preinscripció perquè està pendent de resolució de 
reclamacions o altres tràmits oficials, es pot presentar fins al 9 de juny, 
inclusivament. Si la qualificació no és numèrica es considera que és un 5. 

 
Criteris d’accés als CFGM: 
 

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels 
estudis o prova que permetin l’accés al cicle. Si en presentar la sol·licitud l’alumne 
encara no ha completat els estudis que permeten accedir-hi, es considera la 
qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del 
que està cursant.  
 

 Via d’ESO o estudis equivalents: es fa una reserva de places del 60%. 
 Via alumnes amb PQPI o FPB: es fa una reserva de places del 20%. 
 Via prova d’accés (o exempció total d’aquesta prova), curs específic 

d’accés o altres titulacions: es fa una reserva de places del 20%. 
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