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FULL INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ CF DE GRAU MITJÀ
FASES

CURS 2017/2018

DATES

Presentació de sol.licituds de Preinscripció
La preinscripció s’ha de fer per Internet

Del 16 al 24 de maig
(ambdós inclosos)

(Cal presentar el resguard amb la resta de documentació a
Secretaria)

Llista Baremada Provisional
Període de Reclamacions

6 de juny
Del 7 al 9 de juny

(9 de juny darrer dia per presentar qualificació mitjana)

(ambdós inclosos)

Llista Baremada Definitiva
Llista Ordenada Definitiva
Publicació de l’Oferta Final
Llista d’Admesos i Llista d’Espera
Matriculació

14 de juny
19 de juny
30 de juny
3 de juliol
Del 4 a l’11 de juliol

(Per als alumnes preinscrits amb plaça assignada)

(ambdós inclosos)

Segon període de Preinscripció

6 i 7 de setembre

(Exclusivament per a les sol.licituds que no van obtindre plaça en
el procés ordinari i per a les persones que, havent obtingut plaça,
no es van poder matricular)
 Cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus d'Ensenyament.
 La preinscripció no garanteix plaça.
 La presentació de sol·licituds en més d'un centre, comportarà la pèrdua dels drets d'opció del sol.licitant.

DOCUMENTACIÓ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ










Full de sol·licitud (Per duplicat).
Original i fotocòpia del DNI de l'interessat o de la targeta de residència.
Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor, passaport o targeta de residència on consta
el NIE, (en el cas de menors d'edat).
Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'interessat.
Original i fotocòpia del Llibre de Família (en el cas de menors d'edat, del full on consta l’interessat i els
pares).

Certificat ORIGINAL de la qualificació mitjana numèrica dels estudis que en permeten l'accés o
de la prova d’accés. En cas d’haver superat la prova d'accés per la Generalitat de Catalunya
a partir de l,any 2011, no cal presentar certificat.
En el cas d'estudis estrangers homologats, original i fotocòpia de la credencial d’homologació
(si no consta la qualificació es considera que és un 5).

En el cas d'estudis antics (ESO) original i fotocòpia de la pàg. 27 del Llibre d'Escolaritat
d'Ensenyament Bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

L'horari de lliurament de Preinscripcions a Secretaria serà:
Matins de 10h a 13h. Tardes de 15h a 16h.
(El divendres a la tarda la Secretaria romandrà tancada)
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BAREMS D'ADMISSIÓ

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en educació secundària
obligatòria o equivalent a efectes acadèmics (2n BUP, FP1). També s'hi pot accedir si s'ha superat
la prova d'accés corresponent, o se n’està exempt, s,ha superat el curs de formació específic per a
l’accés als CFGM, s’han superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional
inicial o la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les sol.licituds s'ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels
estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.
Per a alumnes que hi accedeixin per la via d’ESO o estudis equivalents, es fa una reserva
de places del 60%.
Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels PQPI, es fa una reserva de places del
20%. Per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional
bàsica.
Per a alumnes que hi accedeixen via Prova d’Accés o que tenen l’exempció total
d’aquesta prova, el Curs Específic d’Accés o que tenen altres titulacions que en permeten
l’accés, es fa una reserva de places del 20%. Els alumnes dels Programes de Formació i
Inserció que han participat a les proves d’accés i les han superat o n’han obtingut
l’exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés
amb la qualificació obtinguda a la prova. Aquesta qualificació es calcula d’acord amb el
que determina la convocatòria anual de proves d’accés (segons la qualificació
obtinguda en el PFI, o bé es sumen punts a la qualificació de la prova o bé la qualificació
del PFI passa a ser la de la prova).

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.
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PREINSCRIPCIÓ EXTRAORDINÀRIA CF DE GRAU MITJÀ CURS 2017/2018
FASES

DATES

Presentació de sol·licituds

6 i 7 de setembre

És exclusivament per a les sol·licituds que en el procés ordinari no van
obtenir plaça i també per a les persones que, havent obtingut plaça,
no es van matricular.

DOCUMENTACIÓ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ


Còpia de la sol.licitud de preinscripció ordinària.



Certificat ORIGINAL de la qualificació mitjana numèrica dels estudis que en
permeten l’accés
(si no s’ha portat a la preinscripció ordinària)

El centre assigna les places amb l’ordre següent:
-Primer. Les persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari,
acomplien els requisits d’accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la
qualificació al·legada.
-Segon. Les persones que tot i que van obtenir plaça, no es van poder matricular
perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l’ESO.
En cas d’empat, per a ordenar s’utilitza la qualificació global de l’ESO o dels
estudis o prova que els dona dret a l’accés. Si persisteix l’empat, l’ordre es
determina per sorteig.

L'horari de lliurament de Preinscripcions a Secretaria serà:
Matins de 10h a 13h.

