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PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA-Formació professional de grau superior
(2016-17)
Condicions d'accés
•
•
•
•
•
•

Títol de Batxillerat o equivalent.
Tècnic/a especialista (FP-2), tècnic/a superior .
Curs d’accés als cicles formatius de grau superior.
Poden accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits acadèmics, superin una prova
d'accés que es convoca anualment.
Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
Titulació universitària o equivalent

Calendari de preinscripció i matriculació
•

Publicació de l'oferta: 13 de maig de 2016

Preinscripció:
Presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 1 de juny de 2016, ambdós inclosos. Es pot presentar
documentació fins el 3 de juny.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:
• 10 de juny de 2016.
Termini per presentar reclamacions: del 13 al 15 de juny de 2016.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva :
• 20 de juny de 2016.
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds:
• 21 de juny de 2016 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament.
Publicació de les llistes d'alumnes admesos:
• 4 de juliol de 2016.
Període de matrícula:
•

Del 5 al 12 de juliol de 2016, ambdós inclosos. Si en acabar aquest període queden places vacants
el centre oferirà aquestes places a la llista d’espera dels participants que no hagin estat assignats,
respectant l’ordre de llista

Procés extraordinari de preinscripció i matrícula per els cicles on hagin quedat vacants
• El calendari es publicarà la primera setmana de juliol al web del Departament d’Ensenyament:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Criteris de puntuació
Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui,
segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.
Per als alumnes que accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents (COU), 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.
Per als alumnes que accedeixen via curs específic d’accés és fa una reserva del 20% de les places.
Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:
Els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.
Els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària.
Els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària.
Els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària.
Per als alumnes que accedeixen via prova d’accés, o que tenen exempció total d’aquesta prova, o
que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20%.
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 a les seves reserves.
Les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no hagin cursat el curs d’accés ni superat la prova
d’accés poden participar al procés de preinscripció al segon període de preinscripció del mes de setembre
en el cas que quedin vacants.

Documentació
Cal presentar juntament amb la sol·licitud de preinscripció:
- 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 ( tarjeta sanitària individual) si la teniu.
-Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés o de les qualificacions obtingudes al
batxillerat o estudis equivalents o a altres estudis que en permeten l'accés o, si es tracta d'estudis de
batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.
En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries de la Generalitat a partir de l’any 2011
no cal presentar certificació.

En el cas de l'alumnat a qui se li hagin convalidat estudis estrangers amb el batxillerat, cal presentar una
resolució de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat. que estableixi la qualificació mitjana que
correspon 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 dilluns, dimarts i dijous de 16 a
17,30h.
Només es pot presentar una sol.licitud de preinscripció per alumne/a, si es volen demanar més centres o
ensenyaments s’ha d’indicar en l’imprès de sol.licitud per ordre de preferència.

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 i
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.)

