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PREINSCRIPCIÓ DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  
CURS 2017-2018 

 

 CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL 

 CFGS EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Presentació de sol·licituds al centre: del 25 al 31 de maig de 2017 
Horari per a la preinscripció :  
 - matins : de dilluns a divendres de 9h. a 14h.  
 - tardes : dilluns i dimarts de 15’30h a 17h.  

 

Es pot formalitzar la preinscripció de dues maneres: 
 
a) Demaneu a Secretaria un full de sol·licitud, l’empleneu, el signeu i el lliureu amb 
la documentació adjunta requerida. També us podeu descarregar  la sol·licitud de 
preinscripció des de www.gencat.cat/preinscripció. Un cop  descarregada, l’empleneu i  
la lliureu signada a la secretaria del centre, adjuntant la documentació requerida.   

 
b) Us descarregueu la sol·licitud de preinscripció des de 
www.gencat.cat/preinscripció, l’empleneu  en pantalla i la curseu per internet. Un cop 
tramesa per internet, heu de presentar el resguard imprès i signat a la secretaria del 
centre, tot aportant la documentació adjunta .  El termini per trametre la sol·licitud 
telemàtica i documentació al centre acaba el dia 31 de maig de 2017. 

 

En qualsevol cas, cal presentar la sol·licitud ( o el seu  resguard generat per 
internet) i la documentació annexa a la secretaria del centre demanat en primer 
lloc.   

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR adjunta a la sol·licitud: 
 
1) Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions 
obtingudes al batxillerat o estudis equivalents 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. 
 
2a) Si l’alumne o alumna és major d’edat en la data de preinscripció: 
 
- Original i fotocòpia del  DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on  

consta el NIE en el cas de l’alumnat estranger. 
 

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).  
 
2b) Si l’alumne o alumna és menor d’edat en la data de preinscripció: 
 

-     Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
 

http://www.gencat.cat/preinscripció
http://www.gencat.cat/preinscripció
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-     Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el 
NIE en el cas d’alumnat estranger. 
 
-     Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant: pare, mare, tutor o guardador/a de fet, o 
de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport si es tracta de persones 
estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país 
d’origen. Si l’adreça del DNI o targeta del sol·licitant no coincideix amb el domicili 
habitual consignat al full de  preinscripció, s’ha de presentar  un certificat 
municipal de convivència on ha de constar que l’alumne conviu amb la persona 
sol·licitant. 
 
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). 
 

DADES PER A L’ACCÉS I DE BAREM  

 

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 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 (humanitats i ciències 
Socials), o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. 
 

Per a alumnes que accedeixen via curs específic d'accés hi ha una reserva del 20% 
de les places. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents: 
 
En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han 
cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació a cicles de grau superior. 
En segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat 
l'opció prioritària en el CAS o en el curs de preparació a cicles de grau superior. 
En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han 
cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació a cicles de grau superior.  
En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han 
cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació a cicles de grau superior. 
En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el 
curs de preparació a cicles de grau superior. 
 
Per a alumnes que accedeixen via 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%. 
 
Podeu  resoldre dubtes o fer consultes presencialment, trucant a Secretaria ( 977 
601094) en l’horari abans ressenyat, o bé per correu electrònic ( a l’adreça 
e3004608@xtec.cat). 
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