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FULL INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ CF DE GRAU SUPERIOR

CURS 2 0 1 7 / 2 0 1 8

FASES

DATES

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

Del 25 al 31 de maig
(ambdós inclosos)

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

Llista Baremada Provisional
Període de Reclamacions

21 de juny
Del 22 al 26 de juny

(26 de juny darrer dia per presentar qualificació mitjana)

(ambdós inclosos)

Llista Baremada Definitiva
Llista Ordenada Definitiva
Publicació de l’Oferta Final

28 de juny
3 de juliol
11 de juliol

Llista d'Admesos i Llista d’Espera
Matriculació

12 de juliol
Del 13 al 20 de juliol

(Per als alumnes preinscrits amb plaça assignada)

(ambdós inclosos)

 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.

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir:
- El títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics (BUP i COU, FP2).
- Haver superat la Prova d'Accés a cicles formatius de grau superior o estar-ne exempt.
- Haver superat el Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.
- Haver superat la Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
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 de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'interessat.
Certificat ORIGINAL de la qualificació mitjana numèrica dels estudis que en permeten l'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).

Si es tracta d'estudis de Batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre
de qualificacions del Batxillerat.

L'horari de lliurament de Preinscripcions a Secretaria serà:
Matins de 10h a 13h. Tardes de 15h a 16h.
D'ADMISSIÓ
(El divendres a laBAREMS
tarda la Secretaria
romandrà tancada)
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BAREMS D'ADMISSIÓ
Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint en compte que 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:
Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents, es fa una reserva
de places 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.
Per als alumnes que acrediten un títol de tècnic i també formació relacionada amb l’accés als
cicles de grau superior, hi ha una reserva del 20% de les places. Es considera formació relacionada
amb l’accés als cicles de grau superior: el curs de formació específic d’accés a cicles de grau
superior, el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior, la formació per a les
proves d’accés i el curs de preparació per a les proves d’accés. Per aquesta via s’apliquen les
prioritats següents:
- En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció
prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a
cicles de grau superior.
-En segon lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció
prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a
cicles de grau superior.
-En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció
prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a
cicles de grau superior.
- En quart lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció
prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a
cicles de grau superior.
-En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el curs de
preparació per a les proves d’accés.
Un cop aplicada la prioritat, les sol.licituds s’ordenen segons la qualificació obtinguda en la
formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior al.legada.
Per a alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, o que tenen l’exempció total
d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de
places del 20%. Les sol.licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana
de l’estudi al.legats.
Alumnes amb títol de Tècnic de Grau Mitjà
Finalitzat aquest procés, les places que resultin vacants s’assignen a les persones amb títol de tècnic de grau
mitjà que no acreditin la superació de cap de les formacions relacionades amb l’accés a cicles de grau
superior ni la prova d’accés, amb les prioritats següents:
1.- Els que procedeixen de la mateixa família professional o d’una família professional afí.
2.- Els que procedeixen d’una família professional no afí.
Les sol.licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà.
Per desfer les situacions d’empat, s’aplica el resultat del sorteig.

