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PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE CFGM DE SETEMBRE 
 

CURS 2015-16 
 
CALENDARI 
 

 Difusió de centres i cicles amb vacants: 4 de setembre de 2015 
 Presentació de sol·licituds al centre: 7 a 9 de setembre 
 Publicació al centre dels llistats d'admesos: 15 de setembre 
 Matrícula extraordinària: 15 i 16 de setembre de 2015 

 
PROCÉS EXTRAORDINARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE CFGM 
 
Poden participar les persones que van participar en el procés ordinari i no van obtenir plaça, els 
alumnes de 4t d'ESO que van obtenir plaça i que no es van poder matricular per no haver 
superat l'ESO al juny, o les persones que no van participar en la convocatòria ordinària. 
 
Sol·licituds: 
 
• En el procés extraordinari de preinscripció i matrícula al setembre només es podrà demanar 

plaça a un centre on hi hagi vacants. Caldrà presentar la sol·licitud en paper, al centre 
escollit i es podrà escollir un únic cicle i d'un únic torn. 

 
• Els participants acreditaran els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els 

donen dret a l’accés, amb la documentació establerta en la preinscripció ordinària. 
 
• Si ja s'havia participat en el procés de preinscripció ordinari, caldrà presentar la còpia de la 

sol·licitud corresponent.  
 
 
Assignació de places: 
 
• Les places s'assignen en primer lloc, a les persones que han participat en el procés de 

preinscripció ordinari, i en segon lloc als qui no hi han participat. 
 
• Per als que han participat en el procés ordinari , l'assignació de places es fa tenint en compte 

la nota al·legada. En cas d’empat, primer aquell que disposava dels requisits acadèmics en la 
convocatòria ordinària, i si encara persisteix l’empat i s'ha aportat la nota global de l’ESO, s’utilitza 
aquesta nota. 

 
• Per a les persones que no han participat en la preinscripció ordinària s’assignaran seguint els 

mateixos criteris, tenint en compte les prioritats i la nota al·legades. 
 



DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 
Persones que ja van fer preinscripció ordinària i no van obtenir plaça 
 
Resguard de la sol·licitud de 
preinscripció ordinària 

Sense aquest document no es podrà fer la preinscripció. 
Caldrà indicar únicament l'especialitat que es demana, de les 
que encara hagi vacants. 
 

 
Persones de 4t d'ESO que van fer preinscripció però estan pendents de l'avaluació de setembre.
 
Resguard de la sol·licitud de 
preinscripció ordinària 
 

Sense aquest document no es podrà fer la preinscripció. 
Caldrà indicar a secretaria l'especialitat que es demana, de les 
que encara hagi vacants. 
 

Original i fotocòpia del certificat 
de superació de l'ESO amb 
qualificació mitjana. 
 

No serveix el butlletí de notes; cal portar una certificació del 
centre d'origen. 
 

 
Persones que no havien fet preinscripció en aquest centre 
 
Full de sol·licitud, correctament 
emplenat. 
 

La sol·licitud només es pot fer a un centre, i a una única 
especialitat on hi hagi vacants. 
 

Original i fotocòpia del DNI / NIE 
o passaport de l'alumne. 
 

La targeta de residència on consta el NIE també serveix, si es 
tracta de persones estrangeres. 
 

Originals i fotocòpies dels DNI, NIE o passaport del pare i la mare o tutors, si l'alumne/a és 
menor d'edat. 
 
Original i fotocòpia del llibre de 
família, si l'alumne és menor 
d'edat. 
 

Fulls on surten els pares i l'alumne/a. Si no en té, altres 
documents relatius a la filiació. 
Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 
Departament de Benestar Social i Família 
 

Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a. 
 
Original i fotocòpia de la 
certificació de qualificació 
mitjana dels estudis que en 
permeten l'accés o de la 
qualificació de la prova d'accés. 
 

� Per alumnat procedent d'ESO: certificació del centre d'origen 
amb qualificació mitjana . No serveix el butlletí de notes. 
 
� Per altres estudis equivalents, certificació amb nota mitjana, o 
original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat 
d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de 
l'etapa en forma numèrica. 
 
� Per alumnat de prova d'accés, certificació de la prova. 
 

 


