
   

 

HORARI: 

De dilluns a dijous, de 9.30h a 14.00h i de 16.00h a 17.30h 
Divendres, de 9.30h a 14.00h 

A partir del 25 de juny : De dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h 

 

   CALENDARI 
  

 Publicació de l'oferta inicial:  24 de maig de 2019  

 Presentació sol·licituds : del 29 de maig al 5 de juny de 2019  
 Termini per presentar documentació: fins al 7 de juny de 2019  

 Publicació llista amb la puntuació provisional:  28 de juny de 2019  

 Termini per presentar una reclamació:  de l’1 al 4 de juliol de 2019 

 Termini presentació certificat qualificacions: abans del 4 de juliol de  2019 
 (batxillerat o grau mitjà finalitzat a l’avaluació extraordinària) 

 Llista un cop resoltes les reclamacions : 8 de juliol de 2019  

 Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 201 9 
  (11h al Dep. d'Educació - BCN) 

 Publicació de la llista  ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019  

 Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2019  

 Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 17 de juliol de  2019 

 Període de MATRÍCULA:  del 18 al 23 de juliol de 2019 

NOVETATS TRÀMIT SOL·LICITUD  
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• Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal (si l’alumne és menor d’edat) o l’alumne 
(en cas que sigui major d’edat) s’ha d’identificar el servei d’identificació IdCat Mòbil 
(o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne (IDALU-Alumnes 
matriculats des del curs 2015/2016). 

• El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de 
presentar cap còpia al centre. Tampoc cap documentació identificativa de la 
persona sol·licitant ni de l’alumne. 
(1) En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que 

no es pugui validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc 
i en el termini establert. 
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 • Qui no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica, podran utilitzar el formulari 
en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. 

• En aquest cas, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el 
termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, 
juntament amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre 
demanat en primera opció dins el termini establert per a la documentació. 

 

   
 Documentació identificativa obligatòria que cal pr esentar (només sol·licitud en suport informàtic)  

  Impressió del comprovant de la sol·licitud amb suport informàtic. 

  Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne si és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 
2019, o el passaport o el document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers 
comunitaris, quan aquest és el document amb què s’ha identificat. 

Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019: 

  Original i fotocòpia del llibre de família (pàg. pares i alumne) o altres documents relatius a la 
filiació. 

  Original i fotocòpia si escau, resolució d’acolliment del Dep. de Treball, Afers Socials i Família 

  Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i del pare, mare, tutors o guardadors de fet,  o el 
passaport o el document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, quan 
aquest és el document amb què s’ha identificat. 

  Núm. d’Afiliació a la Seguretat Social de l’alumne, si es té. 

   
 Documentació ACREDITATIVA a efectes de barem (original i fotocòpia):     

  Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE on es publica 
aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o 7 anys en el cas de 
medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita, 
o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi. 

  Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés o qualificació 
prova d’accés (no són vàlids informes de qualificacions o butllet ins de notes) : 

� (1) Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de 
batxillerat  o el de tècnic de formació professional  no han de presentar cap certificat perquè 
la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació. 

� Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu han de 
presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de 
barem provisional 

� (1) Les persones que han superat la prova d'accés  a Catalunya a partir de l'any 2011 no han 
de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. 

� 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. 

� Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 a nys  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. 

� Si s’al·lega el COU o el títol de FP2 cal presentar certificat de la qualificació mitjana. 

� (1) Els alumnes que al·leguin un estudi estranger homologat  a Catalunya a partir de 2016 no 
cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. 

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. 

� 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. 

VIES D’ACCÉS 

- Via d'accés: batxillerat  o estudis equivalents  (reserva 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. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen 
segons la qualificació mitjana dels estudis. 

- Via d'accés: títol de tècnic de formació professional  (reserva del 20%). Un cop aplicada la prioritat, 
les sol·licituds s'ordenen d’acord amb la qualificació  obtinguda al cicle formatiu de grau mitjà. 

Per aquesta via s'apliquen les prioritats  següents: 

1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS. 

2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS. 

3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el 
CAS. 

4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS. 

5. Alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les 
proves d’accés. 

6. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les 
situacions anteriors i procedeixen d’una família afí, segons les afinitats entre famílies professionals 
definides en el requadre:  

7. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les 
situacions anteriors i procedeixen d’una família no afí. 

AFINITATS ENTRE FAMÍLIES PROFESSIONALS 

Famílies professionals 
OPCIONS  

Famílies professionals 
OPCIONS 

A B C  A B C 

Activitats físiques i esportives  X   Indústries alimentàries  X  

Administració i gestió   X  Indústries extractives X   

Agrària  X   Informàtica i comunicacions X  X 

Arts gràfiques X    Instal·lació i manteniment X   

Comerç i màrqueting   X  Maritimopesquera X   

Edificació i obra civil X    Química  X   

Electricitat i electrònica X    Sanitat  X  

Energia i aigua X    Seguretat i medi ambient  X X 

Fabricació mecànica X    Serveis socioculturals i a la comunitat  X X 

Fusta, moble i suro X    Tèxtil, confecció i pell X   

Hoteleria i turisme   X   Transport i manteniment de vehicles X   

Imatge i so X    Vidre i ceràmica X   

Imatge personal  X   Prevenció de riscos laborals X X X 

- Via d'accés: 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. 

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del 
sorteig . 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Joan Benejam 1 – 17300 Blanes 

Tel. 972 33 10 05 – fax 972 33 70 02 

iesserrallarga@xtec.cat – www.iesserrallarga.cat 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir o acreditar les dades s’haurà 
de presentar la documentació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de 
sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. 

 Si no s’acredita dins dels terminis establerts la sol·licitud no s’assigna. 


