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PERIODE EXTRAORDINARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
 
2) Nota:  Els alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció de cicles formatius de grau mitjà al juny i 
no n'hagin obtingut plaça, o malgrat obtenir plaça no s'hagin matriculat, rebran un missatge electrònic amb un 
enllaç per accedir a la sol·licitud i fer les noves peticions telemàticament. 
 
Sol·licitud electrònica de preinscripció als cicles  formatius de grau mitjà de formació 
professional 

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un nou  formulari  en suport 
electrònic , disponible al web del Departament d’Educació.  

• Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal (si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 
2019) o l’alumne (en cas que sigui major o faci els anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el 
servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne 
(RALC). 

• El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de 
presentar cap còpia al centre. 

Terminis 

Presentació de sol·licitud electrònica   14 al 21 de maig  

Presentació de documentació Fins el 23 de maig 

Llistes amb puntuació provisional 7 de juny 

Reclamacions (1)  10 al 14 de juny 

Llistes amb puntuació un cop resoltes les 
reclamacions  

19 de juny 

Llista ordenada definitiva 25 de juny 

Llista d’admesos i llista d’espera 8 de juliol 

Matriculació  9 al 15 de juliol 

Terminis 

Publicació vacants a la pagina web de 
educació i al centre (2a fase d’admissió)  2 de setembre 

Presentació de sol·licituds  2 i 3 de setembre 

Llista d’admesos 4 de setembre 

Matriculació 5 i 6 de setembre 
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• Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el 
formulari de suport informàtic  disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar 
les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A 
continuació, cal imprimir i signar el comprovant de  sol·licitud i, junt amb documentació acreditativa 
corresponent, presentar-lo al centre de primera opc ió dins el termini establert per a la presentació 
de documentació.   

• En tot cas, per a la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà, no s’acceptaran sol·licituds 
presentades únicament en paper . 
  

1)  Si les qualificacions no s’han pogut obtenir, a la llista de barem provisional no consta cap nota :                          
l’alumne ha de presentar, dins el termini de reclamacions , el certificat  on consti la qualificació, per tal 
que el centre pugui gravar la nota com a validada.  

 
Documentació que cal presentar només les persones q ue no hagin pogut utilitzar la sol·licitud electròn ica 
(han d’utilitzar el formulari en suport informàtic  disponible al web del Departament d’Educació):  

-  Comprovant de la sol·licitud de preinscripció signat i còpia.   

- Original i fotocòpia  del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant i l a del pare, mare o tutor/a legal  si 
l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019. 

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant si l’alumne és major d’edat o fa els 
18 anys durant l’any 2019.  

- Original i fotocòpia  del llibre de família  o altres documents relatius a la filiació (només si l’alumne és menor 
d’edat).  

- Certificació de la qualificació mitjana numèrica, d els tres primers cursos de l’ESO en el cas d’alumne s 
que estiguin cursant 4t, o de l’etapa si l’han comp letat, o bé en el cas d’estudis antics, original i 
fotocòpia de la pàg. 27 del llibre d’escolaritat d’ ensenyament bàsic. En el cas d’alumnat procedent 
d’estudis estrangers, resolució d’homologació d’est udis (sempre original i fotocòpia de qualsevol 
document, en el cas d’estudis d’ESO anteriors al curs 17-18). 

- Certificació de la qualificació de la prova d’accés  o la qualificació mitjana dels estudis que en perm eten 
l’accés (original i fotocòpia, en el cas que s’hagi superat abans de l’any 2011).  

- En el cas d’alumnat procedent d’estudis estrangers, credencial d’homologació d’estudis (original i fotocòpia, 
en el cas que s’hagi fet la tramitació a partir de l’any 2016).  

 
Criteris de prioritat: 
 
Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana  dels estudis o la qualificació de la prova  que 
permeten l’accés al cicle. 

• Per a alumnes que accedeixin per la via d’ESO o estudis equivalents (FP1 o 2n de BUP), es fa una 
reserva de places del 60%. 

• Via PQPI i la Formació professional bàsica, es fa una reserva de places del 20%.  

• Per als alumnes que accedeixin via prova d’accés o que tenen exempció total d’aquesta prova, curs 
específic d’accés (CAM) o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de 
places del 20%. Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat a les proves 
d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en 
el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.  

Si la qualificació no és numèrica, es considera que és un 5. 

 
Podeu trobar tota la informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripció  


