Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Miquel Martí i Pol
Carrer de la Verge de Montserrat, 51
08940 Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 377 56 57
Fax: 934742418
NIF Q5855738J
Correu electrònic : a8035143@xtec.cat
Web: mmpol.cat

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ- PREINSCRIPCIÓ/MATRÍCULA
CURS 2016-17
Condicions d'accés
o Graduat en educació secundària o estudis equivalents (FP 1 o 2n BUP)
Sense titulació:
Poden accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits acadèmics, superin una
prova d'accés que es convoca anualment. La superació de la prova d'accés als cicles
formatius de grau superior o la totalitat de prova d'accés a la universitat per a
majors de 25 anys també permet l'accés als cicles formatius de grau mitjà .
Superació curs de formació específic d’accés als cicles formatius de grau superior
Superació dels mòduls obligatoris d’un programa de qualificació inicial (PQPI)

Calendari de preinscripció i matrícula
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicació de l’oferta inicial: 13 de maig de 2016.
Període de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de maig de 2016, ambdós
inclosos.
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
provisional: 6 de juny 2016.
Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2016.
Sorteig del número de desempat: 15 de juny, a les 11 h als Serveis Centrals del
Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
definitiva: 17 de juny 2016.
Publicació de la relació d’alumnes admesos: 4 de juliol de 2016
Matrícula: del 5 al 12 de juliol de 2016.

Criteris de puntuació
S'atén exclusivament a l'expedient acadèmic de l'alumnat, amb independència que
procedeixi del mateix centre o d'un altre.
Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via d'ESO o estudis equivalents (FP1 o 2n de
BUP), es fa una reserva de places del 60%. Per als alumnes que accedeixin per via
dels PQPI es fa una reserva del 20% Per als alumnes que accedeixin via prova d'accés,
curs específic d'accés o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés es fa una
reserva de places del 20%.
El Departament d'Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d'empat, un cop
s'han aplicat els criteris de prioritat, s'efectuarà un sorteig públic a fi d'ordenar les
sol·licituds empatades.
En el cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria, al tenir dos torns, un de matí i l’altre
de tarda, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn demanat.

Documentació
Cal presentar juntament amb la sol·licitud de preinscripció:
•

Si l'alumne o alumna és major d'edat:
-Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on
consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
-Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària ), si la teniu.
Si l'alumne o alumna és menor d'edat:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora,
guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es
tracta de persones estrangeres.
En el cas que s'hagin de justificar els criteris de puntuació, cal presentar també:
- L'expedient acadèmic.
Certificació de la qualificació de la prova d'accés o la qualificació mitjana dels estudis
que permetin l'accés. En el cas que la prova d’accés s’hagi superat a partir del 2011 no cal
presentar certificat. En el cas d'alumnat que hagi completat l'etapa d'educació
secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de
l'etapa, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament
bàsic si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si l'alumne
encara està cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, es
considera la nota mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten l'accés, llevat del
que està cursant.
Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica es considera que és un 5. En el cas de
l'alumnat procedent d'estudis estrangers, cal presentar una resolució de la Direcció
General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana
corresponent als estudis equivalents.

La sol·licitud s'ha de presentar preferentment al centre sol·licitat en primer lloc.
L’horari d’atenció de la secretaria del centre és els matins de 10h a 13h i les tardes de
dilluns,dimarts i dijous de 16 a 17,30h.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a, si es vol
demanar més d’un centre es poden indicar en el mateix imprès de sol·licitud, i per
ordre de preferència, tots els centres i ensenyaments als que es vol accedir.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades tractades al fitxer “Escolarització d’alumnat”,amb la finalitat de tramitar i resoldre els processos d’admissió i seguiment de
l’escolarització en aquest centre. L’organ responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció a la familia i Comunitat Educativa. Podeu
exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació deles dades, i l’oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (
Via Augusta 202-206,08021 Barcelona.

