PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

COM FER LA SOL•LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A CICLES DE GM?
Només es pot presentar una sol•licitud per persona on s’hi pot indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per
ordre de preferència.
El procés de preinscripció es fa en un únic període. En el cas dels cicles
formatius de grau mitjà hi ha dues fases d’admissió, la segona de les quals (al
mes de setembre) és exclusivament per a les sol•licituds que en el procés ordinari no van obtenir plaça.
La sol•licitud de preinscripció s’ha de fer de manera telemàtica* dins del
termini establert a través de la web del Dep. Educació (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol•licitants que no puguin fer la sol•licitud pels seus
propis mitjans).
*trobaràs un enllaç directe a la nostra web apartat Secretaria
a) La sol•licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat
mitjançant un formulari electrònic, disponible al web del Departament
d’Educació.
Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a encara és menor
d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019) o l’alumne/a (en cas que sigui
major o faci els anys 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).
El tràmit de presentació de la sol•licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal
presentar cap documentació identificativa de la persona sol•licitant. Es pot
acreditar la presentació de la sol•licitud amb el resguard corresponent, on
consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça de correu
electrònic especificada en el formulari.
b) Les persones que no puguin utilitzar la sol•licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari de 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 per a la presentació de sol•licituds.
A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol•licitud i, acompanyat
de la documentació acreditativa corresponent, presentar-ho al centre de
primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.
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IMPORTANT: aquest sistema de preinscripció electrònica s’implanta per primera vegada, recomanem als sol•licitants que vinguin en persona al centre el
dia 7 de juny (dia de la publicació de les llistes provisionals) per comprovar
que les dades de la seva sol•licitud són correctes i, en cas contrari, poder fer
una reclamació entre els dies 10 a 14 de juny. Fora d’aquestes dates no serà
possible incloure cap tipus d’esmena en la seva sol·licitud.
QUI POT FER LA SOL•LICITUD ELECTRÒNICA?
Alumnes amb IdCat Mòbil, e-DNI o certificat digital i que tinguin un IDALU (núm.
identificador de l’alumne), aquest número el tenen tots els alumnes que hagin
estat escolaritzats a Catalunya des del curs 2015/2016.
QUI POT FER LA SOL•LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC?
• Alumnes que no disposin d’un sistema d’identificació electrònica
• Alumnes de fora de Catalunya
• Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 4 cursos
COM ES PRESENTA LA SOL•LICITUD ELECTRÒNICA?
1. Cal disposar prèviament d’un sistema d’identificació electrònic: IdCat Mòbil
Què és l’IdCat Mòbil?
És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i
basat en l’enviament d’una contrasenya d’un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per
a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des
de qualsevol dispositiu (no cal instal•lar res).
Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:
• Ser major de 16 anys
• Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts següents:
• DNI
• NIE informat en el permís de residència
• passaport
• document identificador d’un país de la Unió Europea
• targeta de residència comunitària
2. Informar obligatòriament d’una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil
a efectes d’identificació i contacte.
Com obtenir l’IdCat Mòbil per internet?
El procés de registre en línia és accessible des de l’adreça https://idcatmobil.
seu.cat.
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L’enllaç dona accés a la pantalla d’identitats del CAOC on la ciutadania es pot
donar d’alta al servei idCAT Mòbil utilitzant un altre certificat digital o bé sense
aquesta certificació.
L’opció ‘Alta sense certificat’ la poden utilitzar només les persones que tinguin
nacionalitat espanyola. Han d’acreditar la seva identitat aportant el número i la
data de caducitat del DNI, la data de naixement i el codi de barres de la Targeta
Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut.
En la pantalla següent es demanarà el telèfon mòbil, a efectes d’identificació
i gestió d’avisos, així com el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment,
s’enviarà una contrasenya d’un sol ús al mòbil informant que s’haurà d’introduir
per finalitzar l’alta al registre.
Les persones que es registrin en línia i sense certificat rebran una carta en què
se’ls informarà de l’alta en el fitxer Seu electrònica. Es trametrà en el domicili
en què constin al padró. Aquesta és una mesura addicional per garantir la no
suplantació.
Com obtenir l’IdCat Mòbil presencialment?
El registre presencial en aquestes oficines és obligatori per a les persones que
no tenen la nacionalitat espanyola. Us heu d’adreçar a una de les Oficines
d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya següents:
Oficina d’Atenció Ciutadana de Tarragona
C. Sant Francesc, 3
43003 Tarragona
Oficina de Gestió Empresarial de Tarragona
C. Pompeu Fabra, 1
43004 Tarragona
Oficina d’Atenció Ciutadana de Terres de l’Ebre
C. Jaume I, 2-4
43870 Amposta
Oficina de Gestió Empresarial de les Terres de l’Ebre
C. Montcada, 2
43500 Tortosa
Addicionalment, podeu consultar els ajuntaments i consells comarcals on també us podeu adreçar. Cal que ompliu, signeu i lliureu el formulari corresponent.
Cal acreditar la vostra identitat amb un document identificatiu com, per exemple, el DNI. Tots els documents que aporti la persona sol•licitant han d’estar
vigents en el moment del registre. Si el document aportat estigués caducat, és
necessari aportar el comprovant de renovació.
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CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:
•
•
•
•

10 de maig de 2019: Publicació de l’oferta inicial del centre.
Del 14 al 21 de maig de 2019: Tramitació de la sol•licitud telemàtica
Fins al 23 de maig de 2019: termini per presentar documentació al centre
7 de juny de 2019: Publicació de les llistes de sol•licituds amb puntuació provisional.
(es recomana venir al centre en persona a comprovar que les dades publicades
són correctes)
• Del 10 al 14 juny de 2019: Període de reclamació
• 19 de juny de 2019: Publicació de les llistes incorporades les reclamacions.
• 20 de juny de 2019 (a les 11 h): Sorteig públic per ordenar sol•licituds empatades.
• 25 de juny de 2019: Publicació de les llistes amb puntuació definitiva.
• 5 de juliol de 2019: Publicació de l’oferta final del centre.
• 8 de juliol de 2019: Publicació de llistes d’alumnes admesos i llista
d’espera. Recollida del sobre de matrícula al centre o des de la nostra web
i concertació telefònica de dia i hora per venir a fer la matrícula.
• 9 al 15 de juliol de 2019: Matrícula presencial d’alumnes admesos

QUÈ FER EN CAS DE QUE EN EL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES
EL SOL•LICITANT ES QUEDI SENSE PLAÇA?
Per aquests casos està prevista una Segona fase d’admissió als cicles formatius de grau mitjà:
El dia 2 de setembre de 2019 el Departament d’Educació publica 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
en el calendari, en el marc de les vacants existents, utilitzant el formulari
disponible al web del Departament.
2ª fase d’admissió:
•
•
•
•

2 de setembre de 2019: publicació de cicles formatius amb vacants a la
web del Departament d’Educació i a la web del centre.
3 i 4 de setembre de 2019: presentació de sol•licituds.
6 de setembre de 2019: Llista d’admesos de la segona fase d’admissió.
9 i 10 de setembre de 2019: Matrícula presencial d’alumnes admesos
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CRITERIS DE BAREMACIÓ EN L’ADJUCACIÓ DE PLACES:
Les sol•licituds s’ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana
dels estudis que donen accés al cicle formatiu:
•
•
•

Pels alumnes que accedeixen via ESO o estudis equivalents: es fa una
reserva del 60% de places
Pels alumnes que accedeixen via curs PQPI o FP Bàsica: es fa una reserva del 20% de places
Pels alumnes que accedeixen via prova d’accés, curs d’accés o altres
titulacions que en permeten l’accés: es fa una reserva del 20% de places

En cas d’empat, per ordenar les sol•licituds s’utilitza la qualificació global de
l’ESO o dels estudis o prova que dona dret a l’accés. Si persisteix l’empat, l’ordre es determina per sorteig públic.
Les places s’assignen segons les vies d’accés tenint en compte que, si per
alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA:
a) Si s’ha presentat la sol•licitud mitjançant el formulari electrònic no cal
presentar cap document d’identificació.
b) Si s’ha presentat la sol•licitud mitjançant el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació:
•
•
•

Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l’alumne
Si l’alumne és menor d’edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està
en situació d’acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l’alumne

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:
Certificació de la qualificació de la prova d’accés o qualificació mitjana dels
estudis que permeten l’accés.
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•

Els alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 20172018 o que actualment cursen quart d’ESO a Catalunya, no han de presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que aquesta
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 de reclamació a la llista de sol•licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

•

Si la prova d’accés s’ha superat en convocatòries de la Generalitat de
Catalunya a partir de l’any 2011 no cal presentar certificat.

•

Pels alumnes que han completat la ESO: certificació acadèmica de la
qualificació mitjana de l’etapa.

•

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 perquè 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
la credencial o el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període
de reclamació a la llista de sol•licituds de preinscripció al centre amb la
puntuació provisional.

•

En el cas d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre
d’escolaritat, on apareix la qualificació mitjana en forma numèrica.

•

Si s’al•lega el COU, BUP FP1 o FP2: la nota mitjana l’ha de calcular el
centre on es van realitzar els estudis.

•

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.

Si l’alumne 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 (Equip assessorament psicopedagògic) o informe equivalent a efectes de la identificació de la necessitat educativa.
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Condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell:
•
•

Còpia del BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell de l’alumne
i que ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de
medallistes olímpics o paralímpics.
Certificat del Consell Català de l’Esport que acrediti la condició d’esportista
d’alt rendiment de l’alumne

MATRÍCULA:
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula presencialment al
centre en les dates oficials i han d’aportar la documentació acreditativa
del compliment dels requisits d’accés.
Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període
establert renuncien a la plaça adjudicada.
Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció i que no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se durant el període de matrícula
ordinari establert no se’ls manté la plaça assignada.
El centre pot reservar places en el primer curs dels cicles formatius per als
alumnes que obtinguin plaça a la residència del Complex educatiu.
Gestió de vacants
Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el
centre les ofereix als participants en el procés de preinscripció no assignats en
la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera.
La gestió d’aquestes vacants i la matrícula corresponent, així com la vigència i
gestió de la llista d’espera, es porta a terme fins al 22 de juliol de 2019 per als
cicles de grau mitjà.
Per a més informació consultar la pàgina web del Departament d’Ensenyament:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/
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