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CICLES FORMATIUS  DE GRAU MITJÀ- PREINSCRIPCIÓ/MATR ÍCULA 
CURS 2019-20120 

 
Condicions d'accés  
 
Graduat en educació secundària o estudis equivalents (FP 1 o 2n BUP) 

Poden accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits acadèmics, superin 
una prova d'accés que es convoca anualment. La superació de la prova 
d'accés als cicles formatius de grau superior o la totalitat de prova d'accés a la 
universitat per a majors de 25 anys també permet l'accés als cicles formatius 
de grau mitjà . 
Superació curs de formació específic d’accés als cicles formatius de grau 
superior 
Superació dels mòduls obligatoris d’un programa de qualificació inicial (PQPI) 
 

Calendari de preinscripció i matrícula 

• Publicació de l’oferta inicial: 10 de maig de 2019 
• Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 2 1 de maig de 2019 , 

ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins el 23 de maig. 
• Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació 

provisional: 7 de juny 2019. 
• Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juny de 2019. 
• Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació 

definitiva: 19 de juny 2019. 
• Sorteig del número de desempat: 20 de juny, a les 11 h als Serveis Centrals del 

Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona). 
• Publicació de llistes ordenades definitives: 25 de juny de 2019. 
• Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista  d’espera: 8 de juliol de 

2019. 

• Matrícula: del 9 al 15 de juliol de 2019.  Si en acabar aquest període queden 
places vacants el centre oferirà aquestes places a la llista d’espera dels 
participants que no hagin estat assignats, respectant l’ordre de llista 

• Segona fase d’admissió: 2 i 3 de setembre. 

Preinscripció    

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica  o la sol·licitud en suport 
informàtic . 
El formulari  de sol·licitud electrònica està disponible al web del Departament 
d’Educació, l’alumne/a s’ha d’identificar mitjançant el servei IdCat Mòbil  (o altres 
certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU). 
El tràmit de presentació de sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari 
i no s’ha de presentar cap documentació al centre. 
Les persones que no puguin fer la sol·licitud electrònica, poden fer-la amb suport 
informàtic: no s'acceptaran les sol·licituds que es presentin ú nicament en paper . 
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden 
indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per 
ordre de preferència. 
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El formulari de sol·licitud amb suport informàtic i  la documentació que no s'hagi 
pogut validar electrònicament ( comprovar llistats provisionals de barem) s'ha de 
presentar en el centre demanat en primer lloc dins els terminis previstos. 
 
 
Per alumnat que no disposi d’un sistema de identificació electrònica, no escolaritzat els 
darrers 4 cursos o bé siguin alumnes de fora de Catalunya 
 
 
Han  d’omplir la sol·licitud amb suport  informàtic ,fer una còpia i presentar-ho al 
centre juntament amb la documentació necessària : 
 
- Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on 
consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 
Si l’alumnat és menor d’edat haurà de presentar original i fotocòpia del llibre de família, 
i DNI del pare, mare o tutor/a. 
 
-Certificacions acadèmiques 
La documentació acadèmica  que cal presentar depèn de la via d'accés  de cada 
sol·licitant a aquests ensenyaments; consulteu el web Estudiar a Catalunya. 
En el cas de l'alumnat a qui se li hagin convalidat estudis estrangers cal presentar una 
resolució de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat. que estableixi la 
qualificació mitjana que correspon als estudis equivalents.  
 
 
Criteris de puntuació 
 
S'atén exclusivament a l'expedient acadèmic de l'alumnat, amb independència que 
procedeixi del mateix centre o d'un altre. Qualificació mitjana dels estudis o curs que 
en permeten l’accés o la qualificació de la prova d’accés. 
 
Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via d'ESO o estudis equivalents (FP1 o 
2n de BUP), es fa una reserva de places del 60%.  
Per als alumnes que accedeixin  per via dels PQPI es fa una reserva del 20% 
Per als alumnes que accedeixin via prova d'accés, curs específic d'accés o que    
tenen altres titulacions que en permeten l'accés es fa una reserva de places del 20%.  
 

El Departament d'Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d'empat, un 
cop s'han aplicat els criteris de prioritat, s'efectuarà un sorteig públic a fi d'ordenar les 
sol·licituds empatades. 

   En el cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria, al tenir dos torns, un de matí i 
l’altre de tarda, les  peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn demanat. 

 
 


