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CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
PREINSCRIPCIÓ/MATRÍCULA CURS 2019-2020 

 
Condicions d'accés 

• 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 majors de 25 anys. 

 
 

Calendari de preinscripció i matriculació 
 

• Publicació de l'oferta: 24 de maig de 2019. 
Preinscripció:  
 

Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny  de 2019, ambdós inclosos. Es 
pot presentar documentació fins el 7 de juny. 
 

• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la pu ntuació provisional: 28 de juny  
• Termini per presentar reclamacions: del 1 al 4 de juliol de 2019. 
• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la pu ntuació definitiva : 8 juliol 2019. 
• Sorteig públic per determinar el número de desempat : 9 de juliol a les 11 hores, als 

serveis centrals del Departament d'Educació.  
• Publicació de llistes ordenades definitives: 10 juliol de 2019. 
• Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llist a d’espera: 17 de juliol de 2019.  

 
Període de matrícula:  

• Del 18 al 23 de juliol de 2019 , ambdós inclosos. 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. 

Criteris de puntuació 
 
Les sol·licituds de preinscripció 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 . 
 

• Per als alumnes que accedeixen per la via del batxi llerat o estudis equivalents, es 
fa una reserva de places del 60%.  Tenen prioritat els alumnes que han cursat les 
modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció 
equivalent a una de les modalitats prioritàries. 

• Per als alumnes que acrediten un títol de tècnic 20 % de les places.  
       Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents: 

 
1) Els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció 

prioritària en el curs  de formació específic d’accés o curs de preparació per a la 
incorporació als CFGS. 
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2) Els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció 
prioritària en el curs  de formació específic d’accés o curs de preparació per a la 
incorporació als CFGS.. 

3) Els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat 
l’opció prioritària en el curs  de formació específic d’accés o curs de preparació per 
a la incorporació als CFGS.. 

4) Els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció 
prioritària en el curs  de formació específic d’accés o curs de preparació per a la 
incorporació als CFGS.. 

5) Els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el curs de 
preparació per a les proves d’accés. 

6) Els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de FP que no estiguin en cap de les 
situacions anteriors i procedeixin d’una família afí. 

7) Els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de FP que no estiguin en cap de les 
situacions anteriors i procedeixin d’una família professional no afí. 
 
Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació 
obtinguda al cicle de grau mitjà. 
 

 
• Per als alumnes que accedeixen via prova d’accés, o  que tenen exempció total 

d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que  en permeten l’accés es fa una 
reserva de places del 20%. 

 
Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, 
les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional a les seves reserves. 
 
Documentació    
 
Per alumnat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-16 
 
La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat , disponible al web del 
Departament d’Educació.  
Per utilitzar el formulari l’alumne s’ha d’identificar mitjançant el servei IdCat Mòbil (o altres 
certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne (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. 
 Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a, si es volen demanar més 
centres o ensenyaments s’ha d’indicar en l’imprès de sol·licitud per ordre de preferència. 
 
 
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  
En el cas de l'alumnat a qui se li hagin convalidat estudis estrangers amb el batxillerat, 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.  
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D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades i   
tractades al fitxer “Escolarització d’alumnat”,amb la finalitat de tramitar i resoldre els processos d’admissió i seguiment de l’escolarització en aquest          centre.  
L’organ responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció a la familia i Comunitat Educativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació deles  
dades, i l’oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada ( Via Augusta 202)    


