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Cicles Formatius de Grau Mitjà 
Preinscripció curs 2019-2020 

 
PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: del 14 al 21 de maig de 2019 

 
HORARI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Matins: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h. 
 Tardes: dilluns, dimarts i dimecres de 15:00 a 17:00h. 

 
Aquest curs la preinscripció és completament telemàtica. Web per tal de fer la 
preinscripció   http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio 
 

PREINSCRIPCIÓ: 
Per tal de fer la preinscripció hi ha dues vies: 

 
1. Sol·licitud electrònica de preinscripció amb identificació (IdCat o certificat 

digital): Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor 
d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2019) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 
18 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/a. 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. Només caldrà aportar 
documentació si l’aplicatiu informàtic no té enregistrades les vostres dades. 
 

2. Sol·licitud de preinscripció amb el formulari de la web del Departament 
d’Educació i enviar les dades al finalitzar el procediment: Es pot acreditar la 
presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i 
número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça de correu electrònic indicada al 
formulari. Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, 
poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament 
d'Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini 
previst. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, 
acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre 
demanat en primera opció dins el termini establert per a la documentació. 

 
En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s'accepten sol·licituds 
presentades únicament en paper. 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  
1. Si es va realitzar la sol·licitud electrònica amb identificació (IdCat o 

certificat digital): No cal presentar cap documentació al centre. Només caldrà 
aportar documentació si l’aplicatiu informàtic no té enregistrades les vostres 
dades. 

2. Si es va realitzar la sol·licitud amb el formulari de la web del Departament 
d’Educació i es van enviar les dades al finalitzar el procediment, caldrà 
aportar: 

 La sol·licitud de preinscripció.  

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a. 

 Si l’alumne és menor d’edat: 
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la 

filiació. 

 Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o 
tutor legal de l’alumne/a). 
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 Qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als CFGM: 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. Si no s’acredita la qualificació 
dintre dels terminis previstos no s’assignarà la sol·licitud de 
preinscripció. 

 
Situacions específiques: 

 Per als alumnes que han finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018 o si 
l’alumne està cursant 4rt d’ESO actualment a Catalunya: no cal que presentin 
cap certificació, el programa informàtic s’encarregarà de vincular les dades. 

  En el cas d’estudis d’ESO anteriors al curs 2017-2018 cal presentar la 
certificació acadèmica de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, l’original i 
fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi 
apareix la qualificació mitjana en forma numèrica. 

 En el cas de que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries de la 
Generalitat de Catalunya a partir del 2011, no caldrà aportar documentació.* 

 Si s’al·lega el títol de FP1 o FP2, caldrà aportar la nota mitjana la qual l’ha de 
calcular el centre on es van cursar aquests estudis. 

 Les homologacions de titulacions pendents de resolució d’homologació, cal 
acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació, la matrícula estarà 
condicionada a la resolució positiva del títol homologat. Si la homologació no 
comporta cap nota aquesta serà d’un 5. Si la homologació s’ha tramitat a partir 
de 2016 no caldrà aportar documentació.* 

 Si la documentació requerida no es pot presentar durant el període 
preinscripció perquè està pendent de resolució de reclamacions o altres tràmits 
oficials, es pot presentar fins a l’últim dia de reclamacions inclusivament.  

 En tots els casos si la qualificació no és numèrica es considera que és un 5. 

 
*En tots els casos en els quals no cal aportar documentació perquè les dades les 
aporta la base de dades del Departament d’Educació: la qualificació sortirà a la 
llista de preinscripcions al centre amb puntuació provisional, en cas contrari caldrà 
presentar el certificat de la qualificació abans de que finalitzi el període de 
reclamacions. És obligació de l’aspirant comprovar que tot estigui correcte, dintre dels 
terminis establerts. 
 
 
 

 
CRITERIS D’ACCÉS ALS CFGM: 

 
Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels 
estudis o prova que permetin l’accés al cicle.  
 

 Via d’ESO o estudis equivalents: es fa una reserva de places del 60%. 
 Via alumnes amb PQPI o FPB: es fa una reserva de places del 20%. 
 Via prova d’accés (o exempció total d’aquesta prova), curs específic 

d’accés, FPI + prova o altres titulacions: es fa una reserva de places del 
20%. 
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CALENDARI PREINSCRIPCIÓ 
 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 

CURS 2019/2020 
 

del 14 al 21 

de maig 
PRESENTACIÓ DE 

SOL·LICITUDS 

7 de juny 
Publicació de llistes amb el 

barem provisional 

del 10 al 14 

de juny 
Presentació de reclamacions 

19 de juny 
Llistes amb el barem definitiu  

resoltes les reclamacions 

8 de juliol 
Publicació de la llista definitiva 

d’admesos i llista d’espera 

Del 9 al 15 

de juliol 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ  O 

CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA 

1 al 2 de 

setembre 

Presentació de 

sol·licituds vacants setembre 

 

IMPORTANT: si esteu en la llista d’admesos del dia 8 de juliol, heu de demanar a 

consergeria el formulari de matrícula, on trobareu informació de tota la 

documentació que heu de portar el dia de la matrícula. 
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