PREINSCRIPCIÓ
CICLES FORMATIUS DE GRAU
MITJÀ CURS 2018/19

PRO02-I01

(informació més detallada http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/ )

RESUM
Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 24 de maig del 2018
Lloc on es pot presentar la sol·licitud: A la Secretaria de l’ Institut. De dilluns a
divendres de 10 a 13 h, a o per Internet fins el 23 de maig a les 24h. (lliurar documentació
acreditativa al centre fins ell 28 de maig)

Documentació ACREDITATIVA que cal presentar:
Imprés de sol·licitud degudament omplert i signat. Només un imprès al centre de
primera opció. Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne (IDALU) que es
facilitarâ al centre de procedència

i és obligatori emplenar el camp de correu

electrònic.
Per consultar els codis dels centres on s’imparteixen els diferents cicles :
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/codis/

Original i Fotocòpia del DNI (Si és estranger de país comunitari és vàlid el DNI del país
d’origen), passaport o NIE de l’alumne/a actualitzat

Si l’alumne és menor d’edat:
1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la
filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució
d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant
(pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) (Si es tracta d'estrangers
comunitaris, document d'identitat del país d'origen)

Documentació ACADÈMICA que cal presentar:
o

Per alumnes que actualment cursen 4t ESO: Certificat de nota mitjana dels tres
primers cursos.

o

Per alumnes que hagin acabat ESO: certificat de nota final.

o

Per alumnes procedents d’estudis antics original i fotocòpia de la pag 27 del llibre
d’escolaritat d’ensenyament bàsic si hi apareix la qualificació mitjana en forma
numèrica.

Els alumnes procedents d'estudis estrangers han de presentar la credencial

o

d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara
l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament
d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que
és un 5.
o

Per alumnes que accedeixen per prova d’accés, certificat de qualificació de la
prova; si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya
a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de
l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista
de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut
obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del
període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem
provisional.

o

Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25
anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a
través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el
certificat de superació de la prova).

Per consultar resultats :
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/consulta-resultats/

Calendari:
o Publicació de les llistes amb el barem: 5 de juny
o Reclamacions: del 6 al 8 de juny
o Publicació llistes provisionals una vegada resoltes les reclamacions: 13 de juny
o Publicació de les llistes d’alumnat admès: 3 de juliol
o Període de matrícula del 4 a l’11 de juliol
Un cop ha finalitzat el període de matriculació i s'ha tancat la llista d'espera , el 4 de setembre de 2018 el
Departament d'Ensenyament publica en aquesta pàgina els centres i cicles amb places vacants.
S'obre així un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han participat
en el primer període i que:
- no han obtingut plaça, o
- han obtingut plaça però no s'han matriculat.
•
•
•

Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2018
Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud: 5 i 6 de setembre de 2018
Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2018-2019

Les persones interessades poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, en el marc de les
places vacants, accedint-hi mitjançant un formulari. Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació
mitjana dels estudis al·legats o de la prova d'accés.

