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Formació professional (grau superior) 

 

Preinscripció 
 

 

Oferta inicial de places per a la 

preinscripció 

5 de juny de 2020 

Presentació de sol·licituds del 10 al 17 de juny de 2020, 
ambdós inclosos 

Presentació de documentació fins al 18 de juny de 2020 

Llista de sol·licituds amb la 

puntuació provisional: 
13 de juliol de 2020 
 

Presentació de reclamacions del 14 al 16 de juliol de 2020 

Llista de sol·licituds amb la 

puntuació un cop resoltes les 

reclamacions: 

20 de juliol de 2020 
 

Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 h 
 

Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020 
 

Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020 

Llista d'alumnes admesos i llista 

d'espera: 
30 de juliol de 2020 
 

Matrícula: alumnes preinscrits amb 

plaça assignada(matrícula ordinària) 
De l’1 al 7 de setembre de 2020. 

 

 
Documentació acreditativa del criteri de prioritat. 
 

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. 

 - 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. Només si no es mostra la qualificació a la llista de  
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barem provisional, s'ha d'enviar el certificat per correu electrònic dins el 

període de reclamacions. 

- Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han d'enviar per correu 

electrònic el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de 

reclamació a la llista de barem provisional. 

- 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 

d'enviar per correu electrònic 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 perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de 

proves. Només si no es mostra la qualificació a la llista de barem provisional, 

s'ha d'enviar per correu electrònic el certificat dins el període de reclamacions. 

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal enviar per correu electrònic 

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. La qualificació s'obté de 

l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra la qualificació a 

la llista de barem provisional, s'ha d'enviar per correu electrònic la credencial 

dins el període de reclamacions. 

 
 


