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Preinscripció de cicles formatius
Dates
Grau Mitjà
Oferta inicial de places escolars: 10 de maig de 2019
Presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019
Presentació de documentació: fins al 23 de maig de 2019
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019
Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juny de 2019
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019
Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del
Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
• Llista ordenada definitiva: 25 de juny de 2019
• Oferta final de places escolars: 5 de juliol de 2019
• Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019
•
•
•
•
•
•
•

Preinscripció de cicles formatius
Dates
Grau Superior
Oferta inicial de places escolars: 24 de maig de 2019
Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny de 2019, ambdós inclosos
Presentació de documentació: fins al 7 de juny de 2019
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019
Presentació de reclamacions: de l'1 al 4 de juliol de 2019
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019
Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del
Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
• Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019
• Oferta final de places escolars: 16 de juliol de 2019
• Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2019
•
•
•
•
•
•
•

Preinscripció de cicles formatius
Tipus de sol·licituds
El Departament d'Educació va crear l'1 de desembre del 2015 el
Registre d'alumnes (RALC). Aquest registre assigna un codi
identificador únic a cada alumne, anomenat identificador de
l'alumne, que l'acompanya durant tota la vida acadèmica. El Registre
es posà en marxa amb les dades de matrícula del curs 2015-2016.

Tens RALC?
• SÍ: Sol·licitud electrònica
• NO: Sol·licitud amb suport informàtic

Preinscripció de cicles formatius
Sol·licitud electrònica: Qui la pot presentar?
• Alumnes escolaritzats en 4t d’ESO al curs actual
• Alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs
2017-2018
• Alumnes que accedeixin via prova d’accés (prova superada a
Catalunya a partir de l’any 2011)
• Alumnes que al·leguin estudis estrangers (amb homologació a
Catalunya des de l’any 2016)

Preinscripció de cicles formatius
Sol·licitud electrònica: Passos a seguir
• Registre a IdCat Mòbil: https:\\idcatmobil.seu.cat
• DNI, TSI, email i telèfon mòbil
• Pare / mare / tutor/a per alumnes menors de 18 anys (excepte si l’alumne farà els 18
aquest any)

• Accedir a la pàgina de preinscripció:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ i triem Grau Mitjà o Grau
Superior segons correspongui
• Aconseguir el RALC. Es pot demanar al centre al que ha estudiat fins ara o via
internet a la pàgina
https://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
• Escollir l’opció sol·licitud electrònica
• Omplir i, si es cau, modificar dades. Especificar, per ordre de preferència, els
centres i torns. Enviar la sol·licitud. No s’ha de presentar cap resguard al centre

Preinscripció de cicles formatius
Sol·licitud amb suport informàtic: Qui la pot
presentar?
• Alumnes procedents de fora de Catalunya
• Alumnes de Catalunya amb l’ESO obtinguda abans del curs 20172018
• Alumnes que al·leguin uns ensenyaments diferents a l’ESO

Preinscripció de cicles formatius
Sol·licitud amb suport informàtic: Passos a seguir
• Accedir a la pàgina de preinscripció:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ i triar Grau Mitjà o Grau
Superior segons correspongui
• Escollir l’opció sol·licitud amb suport informàtic
• Omplir i, si es cau, modificar dades. Especificar, per ordre de preferència, els
centres i torns. Enviar la sol·licitud. Sinó es té el RALC, deixar en blanc.
• Presentar al centre de la primera opció el resguard de la preinscripció i la
documentació
• Alumne menor d’edat: documentació identificativa de l’alumne, documentació
identificativa del pare, mare o tutor/a, llibre de família i certificat de nota (original i
còpia).
• Alumne major d’edat: documentació identificativa de l’alumne i certificat de nota
(original i còpia).

• Sinó es presenta el resguard abans de què finalitzi el termini de preinscripció, la
sol·licitud quedarà fora del procés

Matricula de cicles formatius
Dates
Grau Mitjà
• Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): del 9 al 15
de juliol de 2019
• Ampliació de sol·licituds (2a fase d'admissió): 3 i 4 de setembre de 2019

• Llista d'admesos (2a fase d'admissió): 6 de setembre de 2019
• Període de matrícula (2a fase d'admissió): 9 i 10 de setembre de 2019

Grau Superior
• Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 23 de juliol de 2019

Estructura dels cicles LOE
Durada de 2000 hores repartides en 2 cursos
• 1r curs
• 924 hores de classe

• 2n curs
• 396 hores de classe
• Alumnes de modalitat NO DUAL
• 482 hores de pràctiques a empreses (FCT)
• 198 hores de síntesis / projecte a fer a l’escola
• Els alumnes de modalitat DUAL
• 1000 hores de pràctiques remunerades
• 198 hores de síntesi / projecte a fer a l’empresa

Estructura dels cicles LOE
Els cicles s’estructuren en mòduls (equivalent a assignatures de
l’ESO)
Cada mòdul està format per una o varies unitats formatives (UFs)
• Cada UF té una durada concreta i unes dates d’inici i finalització
establertes des del principi del curs
• Cada UF s’aprova individualment
• El mòdul queda aprovat només quan s’han aprovat totes les Ufs que el
formen
• La nota del mòdul és la mitjana ponderada de les notes de les UFs que el
formen
• Cada alumne disposa de 2 convocatòries a l’any per aprovar cada UF
• El número màxim de convocatòries disponibles per aprovar una UF és de 4

Cicles d’informàtica a l’Estatut
Cicles formatius de Grau
Mitjà

Cicles formatius de grau
superior

• (SMX) Sistemes
microinformàtics i xarxes

• (ASIX) Administració de sistemes
informàtics en xarxa
• (DAM Logística)
Desenvolupament d'aplicacions
multiplataforma, perfil
professional informàtica
aplicada a la logística

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)
Accés
• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria

• Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
• Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
• Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació
professional inicial (PQPI)
• Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
(SMX): Horaris
• Horaris:
• 1r d’SMX: Matí (8:30 a 15:00h) i tarda (15:00 a 21:30h)
• 2n d’SMX: Tarda (15:00 a 21:30h)

• Assistència:
• Obligatòria
• >15% de faltes per UF -> Impossibilitat d’aprovar l’avaluació continua
• Amb contracte de treball -> Semipresencialitat (fins al 50% de faltes)

• Preu
• Gratuït
• 50€ de quota de material

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX):
Contingut
• Muntatge i manteniment
d’equips
• Sistemes operatius monolloc
• Aplicacions ofimàtiques
• Xarxes locals
• Introducció a la programació
• Formació i orientació laboral
• Anglès

•
•
•
•
•

Sistemes operatius en xarxa
Seguretat informàtica
Serveis de xarxa
Aplicacions web
Empresa i iniciativa
emprenedora

• Síntesi
• Formació en centres de treball

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX):
Sortides
• Batxillerat
• Cicle de formación profesional
de grau superior

• Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a
d'equips informàtics
• Tècnic/aa en manteniment de sistemes
informàtics
• Tècnic/a en manteniment de serveis
d'Internet
• Tècnic/a de suport informàtic
• Tècnic/a de xarxes de dades
• Tècnic/a en vendes de TIC per a
sectors industrials
• Reparador/a de perifèrics de sistemes
microinformàtics
• comercial de microinformàtica
• Operador/a de teleassistència
• Operador/a de sistemes.

CFGS Administració de sistemes informàtics en
xarxa(ASIX): Accés
• Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels
requisits següents:

• tenir el títol de batxillerat
• tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació
professional o tècnic especialista
• haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
experimental
• haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent
(BUP)
• tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
• haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

• Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de
superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o
bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova

CFGS Administració de sistemes informàtics en
xarxa(ASIX): Horaris
• Horaris:

• 1r d’ASIX: Tarda(15:00 a 21:30h)
• 2n d’ASIX: Tarda(15:00 a 21:30h)

• Assistència:

• Obligatòria
• >20% de faltes per UF -> Impossibilitat d’aprovar l’avaluació continua
• Amb contracte de treball -> Semipresencialitat (fins al 50% de faltes)

• Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament
d'Educació són:
•
•
•
•

per curs: 360 euros
per unitat formativa: 25 euros
per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros
Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat
de preus públics

CFGS Administració de sistemes informàtics en
xarxa(ASIX): Contingut
• Implantació de Sistemes
Operatius
• Gestió de Bases de Dades
• Programació Bàsica
• Llenguatges de Marques i
Sistemes de Gestió d'Informació
• Fonaments de Maquinari
• Implantació d'Aplicacions Web
• Administració de Sistemes Gestors
de Bases de Dades
• Formació i Orientació Laboral
• Empresa i Iniciativa Emprenedora

• Administració de Sistemes
Operatius
• Planificació i Administració de
Xarxes
• Serveis de Xarxa i Internet
• Seguretat i Alta Disponibilitat
• Projecte d'Administració de
Sistemes Informátics en Xarxa
• Formació en Centres de Treball

CFGS Administració de sistemes informàtics en
xarxa(ASIX): Sortides
• Amb aquests estudis s'obté el
títol de tècnic/a superior, que
permet accedir a qualsevol
estudi universitari oficial de
grau. Les persones que s'han
graduat en un cicle formatiu
de grau superior poden obtenir
la convalidació de crèdits
universitaris ECTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tècnic/a en administració de sistemes
Responsable d'informàtica
Tècnic/a en serveis d'Internet
Tècnic/a en serveis de missatgeria
electrònica
Personal de suport tècnic
Tècnic/a en teleassistència
Tècnic/a en administració de base de
dades
Tècnic/a de xarxe
Supervisor/a de sistemes
Tècnic/a en serveis de comunicacions
Tècnic/a en entorns web

CFGS Desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma, perfil professional Informàtica
aplicada a la logística (DAM Logística): Accés
• Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels
requisits següents:

• tenir el títol de batxillerat
• tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació
professional o tècnic especialista
• haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
experimental
• haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent
(BUP)
• tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
• haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

• Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de
superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o
bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova

CFGS DAM Logística: Horaris
• Horaris:

• 1r de DAM: Tarda(15:00 a 21:30h)
• 2n de DAM: Tarda(15:00 a 21:30h)

• Assistència:

• Obligatòria
• >20% de faltes per UF -> Impossibilitat d’aprovar l’avaluació continua
• Amb contracte de treball -> Semipresencialitat (fins al 50% de faltes)

• Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament
d'Educació són:
•
•
•
•

per curs: 360 euros
per unitat formativa: 25 euros
per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros
Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat
de preus públics

CFGS DAM Logística: Contingut
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sistemes Informàtics
Bases de Dades
Programació
Llenguatges de Marques i
Sistemes de Gestió d'Informació
Sistemes de Gestió Empresarial
Formació i Orientació Laboral
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Logística d'Aprovisionament
Anglès tècnic
Operadors Logístics i Operativa
Bàsica de Comerç Internacional

• Entorns de Desenvolupament
• Accés a Dades
• Desenvolupament d'Interfícies
• Programació Multimèdia i
Dispositius Mòbils
• Programació de Serveis i
Processos
• Projecte de Desenvolupament
d'Aplicacions Multiplataforma
• Formació en Centres de Treball

CFGS DAM Logística: Sortides
• Amb aquests estudis s'obté el
títol de tècnic/a superior, que
permet accedir a qualsevol
estudi universitari oficial de
grau. Les persones que s'han
graduat en un cicle formatiu
de grau superior poden obtenir
la convalidació de crèdits
universitaris ECTS

• Tècnic/a en desenvolupament
d'aplicacions informàtiques per
a la gestió empresarial i de
negocis
• Tècnic/a en desenvolupament
d'aplicacions informàtiques de
propòsit general i en l'àmbit de
l'entreteniment i de la
informàtica mòbil

