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PREINSCRIPCIÓ DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  

CURS 2019-2020 
 
 

 CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL 

 CFGS EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 

S’elimina la presentació del model de sol·licitud en paper. 

 
 
Presentació de sol·licituds al centre emplenades amb suport informàtic: del 29 
de maig al 5 de juny de 2019 
Horari per a la preinscripció :  
 - matins : de dilluns a divendres de 9h. a 14h.  
 - tardes : dilluns i dimarts de 15’30h a 17h.  
 

 

Es pot formalitzar la preinscripció de dues maneres a través de 
queestudiar.gencat.cat : 

a) Sol·licitud electrónica: Poden fer ús de la sol·licitud electrònica els alumnes amb 
idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, usuari GICAR, etc., que també disposin 
de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016). Un cop 
enviada electrònicament, la sol·licitud de preinscripció queda automàticament 
vinculada amb les dades de l’alumne disponibles al RALC, també queda registrada al 
registre electrònic (S@rcat), i participa al procés de preinscripció.  
No cal presentar cap resguard ni documentació identificativa de l’alumne ni de la 
seva filiació al centre demanat en primer lloc. 
Només en els casos en què és impossible recuperar les qualificacions del 
requisit d’accés al·legat, l’alumne ha de presentar el comprovant de la sol·licitud 
junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst per a la 
presentació de documentació en el centre que sol·licita en primer lloc. 
 
 
 

b) Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:  El sol·licitant ha d’emplenar el 
formulari amb suport informàtic dins el termini previst per a la presentació de 
sol·licituds. A continuació, ha de presentar el comprovant de la sol·licitud degudament 
signat, amb la documentació identificativa (DNI, NIE, passaport) i de filiació, dins el 
termini previst per presentar la documentació. Només en els casos en què és 
impossible recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, l’alumne ha 
de presentar el comprovant de la sol·licitud junt amb la documentació 
acreditativa. 
 
 

http://www.gencat.cat/preinscripció
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CAS DE SOL·LICITUD EN SUPORT 
INFORMÀTIC 
 
 
1) Si l’alumne o alumna és major d’edat en la data de preinscripció: 
 
- Original i fotocòpia del  DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on  

consta el NIE en el cas de l’alumnat estranger. 
 

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).  
 
2) Si l’alumne o alumna és menor d’edat en la data de preinscripció: 
 

-     Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
 
-     Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el 
NIE en el cas d’alumnat estranger. 
 
-     Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant: pare, mare, tutor o guardador/a de fet, o 
de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport si es tracta de persones 
estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país 
d’origen. Si l’adreça del DNI o targeta del sol·licitant no coincideix amb el domicili 
habitual consignat al full de  preinscripció, s’ha de presentar  un certificat 
municipal de convivència on ha de constar que l’alumne conviu amb la persona 
sol·licitant. 
 
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). 

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha 
d'acreditar:  

- Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles o 

- Certificat de la qualificació de la prova d'accés. 

- Alumnes amb el títol de batxillerat o de tècnic de formació professional  
escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 no han de presentar cap 
certificat. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el 
certificat dins el període de reclamacions. 

- Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la 
qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional. 
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- Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat 
una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior han de presentar 
el certificat de superació de la formació. 

- Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no 
han de presentar el certificat. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, 
s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions. 

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les 
pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions. 

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 
2016 no cal que presentin cap document. Només si no es mostra a la llista de barem 
provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions. 

La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial 
d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara 
l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament 
d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és 
un 5. 

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 
anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a 
través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el 
certificat de superació de la prova). 

- Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la 
universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació 
d'aquesta prova. 

CRITERIS DE PRIORITAT 

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es 
fan les reserves de places següents: 

a) Batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que 
han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop 
aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels 
estudis. 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/equivalencies-btx.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-batx/
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b) Títol de tècnic de formació profesional (CFGM); reserva del 20%. Les sol·licituds 
s'ordenen tenint en compte les prioritats següents: 

1a) CFGM de la mateixa familia professional + CAS amb optatives prioritàries. 

2n) CFGM d’altra família professional + CAS amb optatives prioritàries. 

3r) CFGM de la mateixa família professional + CAS amb optatives no prioritàries. 

4t) CFGM d’altra família professional + CAS amb optatives no prioritàries. 

5è) Els alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de 

preparació per a les proves d'accés. 

6è) CFGM d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies 

professionals. 

7è) CFGM que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una 

família professional no afí. 

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació 
final mitjana del títol de tècnic al·legat. 

c) Prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en 
permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de 
la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats. 

 
 
Podeu  resoldre dubtes  o  fer  consultes   presencialment, trucant   a   Secretaria       
( 977 601094) en l’horari abans ressenyat, o bé per correu electrònic ( a l’adreça 
e3004608@xtec.cat). 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-batx/
mailto:e3004608@xtec.cat

