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FEM AVUI  EL TEU DEMÀ



 
 
 
 
 

Si estàs interessat/da en adquirir el grau d'experiència i expertesa que et
capacita per desenvolupar la professió que t'agrada, i tens els requisits
d'accés, estàs al lloc adequat. Tot comença avui, consulta aquí la nostra
oferta formativa de CFGS!!!
Benvinguts, Benvingudes! Comencem? 
Pas 1: Fer la preinscripció: La preinscripció és el procés que et permet
obtenir plaça en un institut públic. Comença amb la preinscripció i finalitza
amb la fase d'admissió i la posterior matrícula. Has de presentar una única
sol·licitud; però et recomanem que facis diverses peticions d’admissió en
diversos centres, cicles i torns sempre ordenats per ordre de preferència. Fer
més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que et
puguin correspondre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARI DE LA PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds:
Presentació de documentació:

Llistes baremades provisionalment:

DATES

Del 10/06 al 17/06
Fins al 18/06

13/07

 
Presentació de reclamacions a:

preinscripcio@iesmontsia.org.

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes

les reclamacions i sorteig del número de

desempat. Accés a la consulta:

Publicació de les llistes d'admesos a la Web

de l'Institut Montsià:

Llista ordenada definitiva
Relació de futur alumnat admès i llista

d'espera:

 

Període de matriculació:

DISSENYA EL  TEU  FUTUR

Del 14/07 al 16/07

 

20/07

 

 

20/07

 

23/07
 

30/07

 

De l'01/09 al 07/09 

INFORMACIÓ PRÈVIA CFGS

http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/fp/info-general/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/fp/info-general/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/fp/info-general/
https://agora.xtec.cat/insmontsia/categoria/estudis/cicles-formatius/
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011025:LOGIN:411343241345847:::::


DISSENYA EL  TEU  FUTUR

Sóc major de 16 anys. 
Disposo de: DNI o TIE (Targeta d'Identitat d'Estranger).
TSI del CatSaluT o sóc titular o beneficiari de Muface.
Telèfon mòbil, correu electrònic i C. Postal.

Per aquesta opció et cal:
Un DNI electrònic o certificat digital o bé IdCat Mòbil (consulta aquí els 
avantatges de l'IdCat Mòbil) i el teu IDALU (núm. identificador de l’alumne/a), es
pot consultar a l’aplicatiu del RALC i en disposen tot l'alumnat matriculat des del
curs 2015-2016 en centres educatius. Aquest número és imprescindible per
realitzar la preinscripció electrònica. 
 
Requisits per obtenir l’IdCat Mòbil amb l'opció "Alta sense certificat":

 
Procediment:
• Entro a  https://idcatmobil.seu.cat/
• Selecciono l’opció ‘Alta sense certificat’.
• Selecciono "Comença amb DNI" o "Comença amb TIE".
• Informo i valido les dades.
• Introdueixo la contrasenya d'un sol ús rebuda al mòbil i finalitzo l'alta.
 
Si vols obtenir l’IdCat Mòbil amb l'opció "Alta amb certificat": clica aquí.
 
Si vols més informació t'hem preparat un tutorial.
Per obtenir-ho presencialment informa't aquí.

 
 

 
 

      
 

Informació preinscripció. 
Procés 100% telemàtic 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://www.aoc.cat/2020/1000270221/els-estrangers-amb-tie-ja-es-poden-donar-dalta-a-lidcat-mobil-des-de-casa/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?evolutiuTramit=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?evolutiuTramit=1&moda=1
https://idcatmobil.seu.cat/
https://idcatmobil.seu.cat/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc3
https://www.youtube.com/watch?v=molw65bZHQw&t=17s
https://youtu.be/FcI7QVOurBU
https://youtu.be/FcI7QVOurBU
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc3


DISSENYA EL  TEU  FUTUR

Pas 1: Consultar la informació general aquí.

Pas 2:  Presenta la sol·licitud: 

Pas 3: Consulta el resultat:

Opció 1: Preinscripció electrònica:
Des de 10.06.2020 fins al 17.06.2020
Et recomanem aquesta opció, si tens els requisits, és la més ràpida i el tràmit
de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari.
 

 

La  sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la pàgina del
Departament d'Educació mitjançant el formulari electrònic que trobaràs
aquí. Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a encara
és menor d’edat i   fa els 18 anys durant l’any 2020) o l’alumne/a (en cas
que sigui major d'edat o bé ho sigui durant aquest any) s’ha d’identificar
mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals)
i el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU). S'ha de tenir a mà també,
la identificació personal, mòbil, i correu electrònic en ús.

 

El tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha
de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa
de la persona sol·licitant ni de l'alumne/a.
El resultat  estarà disponible a partir del 13 de juliol. 
A partir d'aquí segueix les instruccions del calendari que et 
conduiran a la matrícula. 
 
 

      
 

Informació preinscripció. 
Procés 100% telemàtic 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://web.gencat.cat/es/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/#bloc2
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/consulta-resultats/


DISSENYA EL  TEU  FUTUR

Pas 1: Consultar la informació general aquí.

Pas 2:  Presenta la sol·licitud: 

Opció 2: Preinscripció telemàtica:
Des de 10.06.2020 fins al  17.06.2020
Et recomanem aquesta opció, si no disposes d’un sistema d’identificació
electrònic, ets un futur/a alumne/a de fora de Catalunya o bé ets de Catalunya
però no has estat escolaritzat els darrers 4 cursos. 
 

 

La  sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la pàgina del
Departament d'Educació mitjançant el formulari amb suport informàtic que
trobaràs aquí. A continuació, cal enviar per correu electrònic:
preinscripcio@iesmontsia.org el resguard de la sol·licitud. Si no s'ha pogut
validar electrònicament, també s'haurà d'enviar pel mateix correu electrònic
la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne/a
degudament escanejada o fotografiada dins el termini establert per
presentar la documentació: màxim el 18 de juny. Rebràs un correu de
confirmació.
 
La documentació acreditativa a presentar és la següent:
 
Documentació Personal:
Document identificatiu de l'alumne/a: DNI, NIE o passaport i TIS.
Si l’alumne/a és menor d’edat: còpia del llibre de família on consta inscrit i
DNI del pare, mare o tutor legal (si està en situació d’acollida la resolució del
Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies).
 
 

Informació preinscripció

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/info-general/index.html
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/info-general/index.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


DISSENYA EL  TEU  FUTUR

 

Documentació acreditativa: 
 
• Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés o la
qualificació de la prova d’accés (si s'ha superat a partir de l'any 2011 en
convocatòries de la Generalitat de Catalunya, no caldrà). 
 
• Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’etapa si s'ha cursat un
CFGM o s'ha completat el Batxillerat. Les qualificacions finals de Batxillerat i
de cicles de grau mitjà d’FP (a partir del curs 2016/2017) sortiran
automaticàment  a les llistes de puntuació provisionals. En cas contrari, es
podrà aportar la documentació en paper en el període de reclamació del
procés de preinscripció.
 
• En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o
del cicle formatiu: cal presentar el certificat de la qualificació abans de
finalitzar el període de reclamació a la llista amb la puntuació provisional 
 
• Batxillerat LOGSE: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre
de qualificacions del batxillerat Si la via d'accés és: COU, BUP FP1 o FP2: la
nota mitjana l’ha de calcular el centre on es va realitzar.
 
• Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual: còpia
impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
 
• Prova d’accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de
superació de la prova.
 
 

Informació preinscripció



DISSENYA EL  TEU  FUTUR

 

Documentació acreditativa: 
 
• En el cas dels alumnes que al·leguen un estudi estranger: no cal presentar
cap certificat en el cas d’homologacions tramitades a Catalunya a partir de
2016 (la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació
i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la
puntuació provisional). Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la
qualificació abans de finalitzar el període

 
Si el o la sol·licitant té Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE):
• Si és física: primer full del certificat del grau de discapacitat (ICASS)
• Si és psíquica: certificat complet del grau de discapacitat emès per l’ICASS,
informe de l’EAP.
 
Important:
Tots els documents que no s’han pogut obtenir en el període de preinscripció,
caldrà presentar-los al centre abans de finalitzar el període de reclamació. Si
vol consultar amb més detall la documentació acreditativa i criteris de prioritat  
fes click aquí.
 
QUANTES PLACES OFERIM PER CICLE I COM LES ADJUDIQUEM?
L’oferta inicial del centre per cada curs és de 30 places: 28 ordinàries i 2
reservades per a l'alumnat amb NESE. L’oferta final pot variar en funció de
l'alumnat que repeteixi primer curs.  Quan el nombre de sol·licituds de
preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per
ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s'aplica respecte de la
primera petició que consta a la sol·licitud. A cada sol·licitud se li assigna de
manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a
partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.
 

Informació preinscripció

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/


 
LA SOL·LICITUD ESTÀ BEN FETA. PODRÉ FER LA MATRÍCULA?
Les nostres portes estan obertes a tothom, però de vegades la demanda de
places supera l'oferta que disposem. És molt important que consultis la llista
d'alumnat admès i comprovar la situació de la teva preinscripció. Si no tens
plaça en la teva primera opció, t'incorpores a la llista d’espera que estarà
oberta fins el 18 de setembre i tindràs oportunitat de matricular-te si es
produeixen vacants. En aquest cas des de l’Institut contactarem directament
amb tu via correu o telèfon. T'aconsellem que et matriculis en l’opció que
t'han adjudicat per no perdre la plaça. Igualment estaràs en llista d’espera en
la seva primera opció. Si et quedes sense plaça està prevista una Segona fase
d’admissió als cicles formatius de grau mitjà. Al mes de setembre de 2020 el
Departament d’Educació publicarà al seu web la informació relativa als
centres i cicles amb places vacants.
Poden participar en aquesta fase d’admissió només les persones que van
presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.
Els participants poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció
dins el termini establert.
 
 

      COM HE DE FER LA MATRICULA?
El dia ja ha arribat!!! Està previst que el període de matrícula sigui de l’1 al 7
de setembre, però ja saps que aquestes dates poden estar subjectes a canvis
en funció de l'evolució actual. Si estàs admès/a, has de formalitzar la
matrícula al centre en les dates oficials i aportar la documentació acreditativa
del compliment dels requisits d’accés. Si no fas la matrícula renuncies a la
plaça adjudicada.
 
 
 

DISSENYA EL  TEU  FUTUR

 

Informació complementària



 

Una persona per sol·licitud. En el cas dels menors d'edat poden venir
acompanyats d'un familiar o tutor/a, sempre respectant les mesures
d'higiene i les mesures de distanciament personal.
No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.
Separació mínima de 2 metres.
Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.
S'ha de portar la documentació preparada.
Portar un bolígraf propi.
Portar mascareta

Per formalitzar la matrícula tens dues opcions:
Fer la gestió de forma telemàtica enviant-nos a
preinscripcio@iesmontsia.org  la confirmació de matrícula  i  la
documentació necessària. Et respondrem amb un correu de confirmació de
recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.
 
Aportar la documentació presencialment a l'Institut amb cita prèvia. 
Per saber-ne més del procés de matrícula consulta'l aquí.
 
MESURES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES PER L'ATENCIÓ PRESENCIAL:

 
Per a més informació consultar la pàgina web del Departament d’Educació:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/
 
Si encara tens algun dubte sobre el procés de preinscripció, pots escriure'ns
a: preinscripcio@iesmontsia.org. Amb molt de gust el resoldrem

 
Molta sort a tots i totes!!!

 

 

DISSENYA EL  TEU  FUTUR
Informació complementària

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/matricula/

