Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Esteve Terradas i Illa
PROCÉS EXTRAORDIANRI D’ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU
SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Poden participar en aquest procés extraordinari d’admissió als cicles formatius de grau
superior de formació professional les persones que compleixin els requisits d'accés que
estableix la normativa corresponent.
1. Calendari


Publicació de vacants: 8 de setembre de 2021



Presentació de sol·licituds: fins el 14 de setembre de 2021 inclòs.



Publicació llista d’alumnat admès: 17 de setembre de 2021



Període de matrícula 2a fase d’admissió: 17 al 22 de setembre de 2021

2. Presentació sol·licituds
La sol·licitud de preinscripció es presenta al centre demanat, degudament
emplenada i signada del 8 al 10 de setembre, acompanyada de la següent
documentació:
A. Documentació d'identificació personal
- L'original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta
d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
Si l'alumne/a és menor d'edat cal presentar també:
- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o
guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de
residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el
document d'identitat del país d'origen.
B. Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten
l'accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d'accés.
C. Alumnat que ha participat en el procés de juny, resguard de la sol·licitud de
preinscripció a cicles formatius de formació professional de grau mitjà o
superior, segons correspongui, per al curs 2021/22.
Es pot presentar una sol·licitud per centre demanat i això no implica duplicitat. A la
sol·licitud cal indicar el/s cicle/s i torn/s desitjat/s, per ordre de preferència

