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CF FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 2020-2021 
INSTITUT ROQUETES 

Auxiliar de perruqueria i estètica 
 

Requisits d’accés. 

Poden accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que compleixin simultàniament els 
següents requisits: 

a) Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no tenir complerts els 
18 anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs. 

b) Haver cursat tercer curs de l’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat 
el segon curs d’educació secundària obligatòria. 

c) Haver estat proposat per l’equip docent, mitjançant el corresponent consell orientador, amb 
l’aprovació dels pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de formació 
professional bàsica. 

 
Calendari. 

• Publicació de l’oferta: no més tard del 10 de juny de 2020 

• Publicació de la data, lloc i hora del sorteig públic: no més tard del 11 de juny de 2020. 

• Període de presentació de sol·licituds: del 15 de juny al 25 de juny de 2020, ambdós inclosos. 

• Publicació de la llista de sol·licituds al centre, amb l’ordenació provisional d’acord amb els blocs 
de prioritat: no més tard del 30 de juny de 2020 

• Termini de reclamació de l’ordenació provisional: 1 al 3 de juliol de 2020 

• Publicació de la llista de sol·licituds d’admissió al centre amb l’ordenació definitiva i llista 
d’alumnes admesos: 6 de juliol de 2020. 

• Període de matrícula: del 7 al 14 de juliol de 2020, i del 2 al 4 de setembre de 2020. 

Documentació que cal presentar a la preinscripció (del 15 al 25 de juny) 

• Full de sol·licitud degudament emplenat. 

• DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) o, si la persona sol·licitant és 
estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers 
comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 

• DNI de l’alumne o alumna. 

• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna es troba en situació 
d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

• Consell orientador rebut amb recomanació d’incorporació a un cicle de formació professional 
bàsica, així com l’altra documentació acreditativa dels cursos d’ESO superats o cursats, i de les 
qualificacions obtingudes.  

 

A causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, s’elimina la necessitat de presentar la 
sol·licitud i la documentació en paper i queda substituïda per utilitzar un formulari telemàtic que 
trobareu a la pàgina web del centre, i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- 
mitjançant un correu a la seva bústia electrònica oficial (iesroquetes@xtec.cat), posant com a assumpte 
Preinscripció FPB . A les sol·licituds presentades se’ls assigna un codi que és notificat al sol·licitant via 
telemàtica i se’ls confirma la rebuda correcta de la documentació per tal que es consideri formalitzada. 

https://agora.xtec.cat/iesroquetes/pagines-dinici/pagina-dinici-buida/preinscripcio-formacio-professional-basica/
https://agora.xtec.cat/iesroquetes/pagines-dinici/pagina-dinici-buida/preinscripcio-formacio-professional-basica/
mailto:iesroquetes@xtec.cat
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Així mateix, per a aquells casos en què la presentació per via telemàtica no sigui possible, podeu 
demanar cita prèvia, fins el 22 de juny, trucant al telèfon 977.50.28.33 en horari de 09:00 a 13:00 
hores. La presentació de la sol·licitud presencial serà del 22 al 25 de juny. 

En aquest cas, caldrà aportar també la documentació escanejada o fotocopiada, i s’obtindrà el codi de la 
sol·licitud corresponent en el moment de la seva presentació. 

Mesures de seguretat. 

La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions. A 
més, cal seguir les instruccions següents:  

• Només s’atendran les peticions amb cita prèvia. 

• Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, 
una sola persona);  

• S’han de portar fotocòpies de la documentació, així com la documentació original; 

• Si pot ser, cal portar la sol·licitud emplenada des de casa.  

• Si heu d’emplenat la sol·licitud, convé que porteu el vostre propi bolígraf;  

• L’ús de mascareta és obligatori. 

• Es recomana l’ús de guants 

• No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de 
confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra 
persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

 

MATRÍCULA (del 7 al 14 de juliol i del 2 al 4 de setembre) 

El tràmit de matrícula serà presencial, ja que inclou una entrevista personal amb l’alumne/a. 

Per a fer aquesta gestió se us trucarà per a donar-vos cita prèvia. 

Cal complir les mesures de seguretat esmentades més amunt. 


