
   

 

HORARI: 

De dilluns a dijous, de 9.30h a 14.00h i de 16.00h a 17.30h 
Divendres, de 9.30h a 14.00h 
A partir del 26 de juny : De dilluns a dimarts, de 9.00h a 14.00h 
 

   CALENDARI   

 Publicació de l'oferta inicial:  12 de maig de 2017  

 Presentació sol·licituds : del 25 al 31 de maig de 2017  
 Termini per presentar documentació: fins al 2 de juny de 2017  

 Publicació llista amb la puntuació provisional:  21 de juny de 2017  

 Termini per presentar una reclamació:  del 22 al 26 de juny de 2017 

 Termini presentació certificat qualificacions: fins al 26 de juny de 20 17 
 (batxillerat o grau mitjà si s’han finalitzat els estudis el mes de juny) 

 Publicació llista  amb la puntuació definitiva: 28 de juny de 2017  

 Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017  
  (11h al Dep. d'Ensenyament - BCN) 

 Publicació de la llista  ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017  

 Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017  

 Publicació de les llista d'admesos i llista d'espera: 12 de juliol de  2017 

 Període de MATRÍCULA:  del 13 al 20 de juliol de 2017  
 

   DOCUMENTACIÓ i CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ASSIGN ACIÓ DE PLACES   

A tenir en compte: 
Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc. 

Documentació obligatòria que cal presentar: 

 Sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud si s'ha fet per Internet) 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne 

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne 

 Núm. d’Afiliació a la Seguretat Social de l’alumne 

Si l’alumne/a és menor d’edat: 

 Original i fotocòpia del llibre de família (pàg. pares i alumne) o altres documents relatius a la filiació 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de pare, mare o tutor o guardador de fet 

Documentació a efectes de barem:  

- 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 o el COU amb una opció 
equivalent a una de les modalitats prioritàries. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen 
segons la qualificació mitjana dels estudis. 

  Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de batxillerat o del BUP i el COU 
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- Via d'accés: títol de tècnic  i formació  relacionada amb l'accés als cicles de grau superior (reserva 
del 20%). Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació  obtinguda en 
la formació  al·legada: 

  Resguard títol de tècnic i  

  Certificació de la qualificació mitjana de la formació relacionada amb l’accés als cicles de grau 
  superior:  Curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior (CAS) o 

    Curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior (CAS) 

    Formació per a les proves d'accés 

    Curs de preparació per a les proves d'accés 

Per aquesta via s'apliquen les prioritats  següents: 

1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en 
el CAS. 

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

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

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

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

- 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. 

 Certificació de la qualificació de la prova d’accés (no cal presentar-lo si s’ha superat la prova en 
 convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011). 

 Certificat superació proves d’accés a la universitat per a majores de 25, 40 o 45 anys 

 Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés  

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. 

Finalitzat aquest procés, si hi ha places vacants s'assignen a les persones amb títol de tècnic  de grau 
mitjà que no acrediten la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicle de grau 
superior ni la prova d'accés. Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de 
grau mitjà: 
  Certificació acadèmica de la qualificació mitjana 

Ordre de prioritat: 
1. Procedir de la mateixa família professional o d'una família professional afí, segons les afinitats 

entre famílies professionals. 

2. Procedir d'una família professional no afí. 

 Certificació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell 


