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Calendari de preinscripció 201
batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació professional 

Fases de la preinscripció 
Difusió de l'oferta 
Presentació de sol·licituds 
Llistes amb el barem provisional (publicar)
Sorteig 
Reclamacions 
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 
reclamacions 
Llista ordenada definitiva 
Publicar oferta definitiva 
Publicació de les llistes d’admesos
Període de matriculació o confirmació de matrícula 
(batxillerat) 
Període de matrícula (cicles mitjans)
Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels 
pendents dels exàmens de setembre
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o del comprovant de la 
presentar la documentació  en el termini establert, preferentment en el centre que s'ha demanat en primer lloc.
 
A) Documentació identificativa  (s'ha de presentar en tots els casos)

o Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
o Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

Si l'alumne o alumna és menor d'edat
� Original i fotocòpia del llibre de família.
� Original i fotocòpia del DNI de la persona 

estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE.
 
B) Documentació acadèmica  
Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l'accés o certificat de 
la prova d'accés. 
 
 
C) Documentació acreditativa del criteri o els crite ris de prioritat
 
Criteri específic  

o Tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits
 

  
Criteris generals  

o Germans escolaritzats al centre
� Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi 

treballen: 40 punts . 
  

o Proximitat del domicili habitual
mare, tutor o tutora  
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Calendari de preinscripció 2016-2017. 
batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació professional 

Dates 
13 de maig 
18 al 25 de maig 

Llistes amb el barem provisional (publicar) 6 de juny 
15 de juny 
del 7 al 9 de juny 

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 14  de juny 

17 de juny 
30 de juny 

Publicació de les llistes d’admesos 4 de juliol 
Període de matriculació o confirmació de matrícula 5 al 12 de juliol 

mitjans) 5 al 12 de juliol 
Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels 
pendents dels exàmens de setembre 

7 al 9 de setembre 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o del comprovant de la sol·licitud que s'ha enviat

en el termini establert, preferentment en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

(s'ha de presentar en tots els casos) 
NIE o passaport de l'alumne o alumna. 
(targeta sanitària individual). 

menor d'edat  també s'ha de presentar: 
fotocòpia del llibre de família. 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o, si la persona sol·licitant és 
de residència on consta el NIE. 

Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l'accés o certificat de 

) Documentació acreditativa del criteri o els crite ris de prioritat  NOMÉS PER AL BATXILLERAT

Tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits

Germans escolaritzats al centre  o pares o tutors legals que hi treballin. 
Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi 

Proximitat del domicili habitual  de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la 

BATXILLERAT I 
CICLES FORMATIUS 

GRAU MITJÀ

                                                                                                                                                

batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació professional  

 

 

 

que s'ha enviat per Internet) cal 
en el termini establert, preferentment en el centre que s'ha demanat en primer lloc. 

sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o, si la persona sol·licitant és 

Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l'accés o certificat de la qualificació de 

NOMÉS PER AL BATXILLERAT  

Tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits. 

Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi 

e o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la 

BATXILLERAT I 
CICLES FORMATIUS  

GRAU MITJÀ  
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� Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre:
� Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc 

mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del 
centre: 20 punts .  

� Quan el domicili habitual és al mateix municipi
d'influència: 10 punts . 
 

o Renda anual de la unitat familiar
� Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, 

calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora:
Documentació a presentar: 

� Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima 
d'inserció. 

  
o Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans

 
La documentació a presentar és:

� Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel 
Departament de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 
o Quan l'alumne o alumna demana plaça per estudiar batxillerat, es calcula amb dos decimals la nota mitjana

l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne o alumna encara els està cursant en 
el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats 
definitivament, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

� Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l'educació secundària obligatòria o a altres 
estudis que en permeten l'accés, o bé si es tracta d'estudis
llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si 
l'alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació 
de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica 
al final d'aquest annex. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

 
Criteris complementaris  

o Si l'alumne o l'alumna forma part de
o Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos 

els celíacs: 10 punts . 
o  Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat

gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud:
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Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts . 
a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc 

mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del 

Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva à

de la unitat familiar 
Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, 
calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts . 

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima 

de l'alumne o alumna, pare, mare o germans. 10 punts . 

La documentació a presentar és: 
del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Quan l'alumne o alumna demana plaça per estudiar batxillerat, es calcula amb dos decimals la nota mitjana
l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne o alumna encara els està cursant en 
el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats 

els punts corresponents a la nota mitjana. 
Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l'educació secundària obligatòria o a altres 
estudis que en permeten l'accés, o bé si es tracta d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27
llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si 
l'alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació 

ls cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica 
al final d'aquest annex. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental : 15 punts
l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos 

el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment 
ratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts . 

                                                                                                                                                

a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la 
mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del 

del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea 

Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, 

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima 

del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel 

Quan l'alumne o alumna demana plaça per estudiar batxillerat, es calcula amb dos decimals la nota mitjana de 
l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne o alumna encara els està cursant en 
el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats 

Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l'educació secundària obligatòria o a altres 
antics, 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 o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació 

ls cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica 
al final d'aquest annex. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals. 

15 punts . 
l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos 

escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment 
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Calendari de preinscripció 201
Cicles formatius de grau superior de formació professional 

Fases de la preinscripció 
Difusió de l'oferta (publicar) 
Presentació de sol·licituds 
Llistes amb el barem provisional
Sorteig 
Reclamacions 
Llistes amb el barem definitiu un cop 
reclamacions 
Llista ordenada definitiva 
Publicació de l'oferta definitiva 
Publicació de les llistes d’admesos
Període de matriculació 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud
presentar la documentació  en el termini establert en el centre demanat en primer lloc.
 
A) Documentació identificativa  (s'ha de presentar e

o Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
o Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

Si l'alumne o alumna és menor d'edat
� Original i fotocòpia del llibre de família.
� Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o, si la persona sol·licitant és 

estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE.
 
B) Documentació acadèmica  
Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del cu
la prova d'accés. 

o En el cas dels alumnes amb batxillerat o altres estudis o cursos que permetin l’accés: certificat acadèmic de la 
qualificació mitjana numèrica dels estudis.

o Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions 
del batxillerat. 

o Si es tracta de la prova d'accés:
  
 
Criteris d'ordenació 
Les sol·licituds de preinscripció  
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
places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries
corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.
Per als alumnes que accedeixen per la 
Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:
1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària.
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Calendari de preinscripció 2016-2017 
Cicles formatius de grau superior de formació professional 

Dates 
13 de maig 
26 de maig a l'1 de juny

Llistes amb el barem provisional 10 de juny 
21 de juny 
13 al 15 de juny 

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 20 de juny 

23 de juny 
 30 de juny 

Publicació de les llistes d’admesos 04 de juliol 
5 al 12 de juliol 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat

en el termini establert en el centre demanat en primer lloc.

(s'ha de presentar en tots els casos) 
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 

(targeta sanitària individual). 
menor d'edat  també s'ha de presentar: 

fotocòpia del llibre de família. 
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o, si la persona sol·licitant és 

de residència on consta el NIE. 

Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l'accés o certificat de la qualificació de 

En el cas dels alumnes amb batxillerat o altres estudis o cursos que permetin l’accés: certificat acadèmic de la 
qualificació mitjana numèrica dels estudis. 

dis de batxillerat LOGSE: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions 

: certificat de superació.  

 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.

es que accedeixen per la via del batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics
places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries

onent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.
Per als alumnes que accedeixen per la  via del curs específic d'accés es fa una reserva del 20% de les places. 
Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents: 

Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària.

CICLES 
FORMATIUS 

GRAU SUPERIOR

                                                                                                                                                

Cicles formatius de grau superior de formació professional  

de juny 

que s'ha enviat per Internet) cal 
en el termini establert en el centre demanat en primer lloc. 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o, si la persona sol·licitant és 

rs que en permeten l'accés o certificat de la qualificació de 

En el cas dels alumnes amb batxillerat o altres estudis o cursos que permetin l’accés: certificat acadèmic de la 

dis de batxillerat LOGSE: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions 

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. 

equivalent a efectes acadèmics) hi ha una reserva de 
places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle 

onent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. 
es fa una reserva del 20% de les places. 

Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària. 

FORMATIUS  
GRAU SUPERIOR 
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2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han curs
3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària.
4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària.
  
Per als alumnes que accedeixen via prova d'acc
altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 20%.
A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar
produeixi empat després d'aplicar els criteris exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació 
d'empat es fa a partir del número determinat per sorteig públic.
 
NOVETAT PER ALS ALUMNES QUE VOLEN ACCEDIR A GRAU SUPERIOR S UPERANT NOMÉS UN CICLE 
DE GRAU MITJÀ: 
 
Els alumnes que per a l'accés a cicles de grau super ior al·leguin exclusivament el títol de tècnic de g rau 
mitjà, han de participar al segon període de preins cripció que es durà a terme el mes de setembre
Tota la informació sobre aquest procés 
setmana de juliol. 

S'estableix un segon període  de preinscripció i matrícula durant el mes de
i pels ensenyaments en què, després del procés ordinari de preinscripció i matrícula,
vacants.Poden participar en aquest segon període les persones que es troben incloses en algun dels
següents : 

1. Haver participar en el procés ordinari sense obt

2. No haver participat en el procés ordinari i tenir el títol de batxillerat o un títol de tècnic i haver superat la prova 

d'accés (o el curs específic d’accés). S’hi inclou haver obtingut el títol de batxillerat a la prova extraordinària 

del mes de juny. 

3. Tenir un títol de tècnic de grau mitjà i voler cursar un cicle de grau superior que pertanyi a la mateixa opció 

(A, B o C) que el títol que ja es té:

 

 Famílies professionals

Activitats físiques i esportives

Administració i gestió 

Agrària 

Arts gràfiques 

Comerç i màrqueting 

Edificació i obra civil 

Electricitat i electrònica 

Energia i aigua 

Fabricació mecànic 

Fusta, moble i suro 

Hoteleria i turisme 

Imatge i so 
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Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària.
Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària.
Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària.

via prova d'acc és 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%. 
A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar

empat després d'aplicar els criteris exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació 
d'empat es fa a partir del número determinat per sorteig públic. 

PER ALS ALUMNES QUE VOLEN ACCEDIR A GRAU SUPERIOR S UPERANT NOMÉS UN CICLE 

ls alumnes que per a l'accés a cicles de grau super ior al·leguin exclusivament el títol de tècnic de g rau 
mitjà, han de participar al segon període de preins cripció que es durà a terme el mes de setembre

ota la informació sobre aquest procés es publicarà la web del Departament d'Ensenyament l a primera 

de preinscripció i matrícula durant el mes de setembre
ensenyaments en què, després del procés ordinari de preinscripció i matrícula,

vacants.Poden participar en aquest segon període les persones que es troben incloses en algun dels

en el procés ordinari sense obtenir plaça. 

No haver participat en el procés ordinari i tenir el títol de batxillerat o un títol de tècnic i haver superat la prova 

d'accés (o el curs específic d’accés). S’hi inclou haver obtingut el títol de batxillerat a la prova extraordinària 

Tenir un títol de tècnic de grau mitjà i voler cursar un cicle de grau superior que pertanyi a la mateixa opció 

(A, B o C) que el títol que ja es té: 

Famílies professionals Opcions 

Activitats físiques i esportives B 

C 

B 

A 

C 

A 

A 

A 

A 

A 

C 

A 

                                                                                                                                                

at l'opció prioritària. 
Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària. 
Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària. 

o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, o que tenen 

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es 
empat després d'aplicar els criteris exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació 

PER ALS ALUMNES QUE VOLEN ACCEDIR A GRAU SUPERIOR S UPERANT NOMÉS UN CICLE 

ls alumnes que per a l'accés a cicles de grau super ior al·leguin exclusivament el títol de tècnic de g rau 
mitjà, han de participar al segon període de preins cripció que es durà a terme el mes de setembre . 

es publicarà la web del Departament d'Ensenyament l a primera 

setembre  però només en els centres 
ensenyaments en què, després del procés ordinari de preinscripció i matrícula, quedin places 

vacants.Poden participar en aquest segon període les persones que es troben incloses en algun dels grups 

No haver participat en el procés ordinari i tenir el títol de batxillerat o un títol de tècnic i haver superat la prova 

d'accés (o el curs específic d’accés). S’hi inclou haver obtingut el títol de batxillerat a la prova extraordinària 

Tenir un títol de tècnic de grau mitjà i voler cursar un cicle de grau superior que pertanyi a la mateixa opció 
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Imatge personal 

Indústries alimentàries 

Indústries extractives 

Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment

Maritimopesquera 

Química 

Sanitat 

Seguretat i medi ambient 

Serveis socioculturals a la comunitat

Tèxtil, confecció i pell 

Transport i manteniment de vehicles

Vidre i ceràmica 

Prevenció de riscos professionals

Opcions  

(A) Arts gràfiques, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, 
moble i suro, imatge i so, indústries e
maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, vidre i ceràmica, prevenció de 
riscos professionals. 

(B) Activitats físiques i esportives, agrària, imatge
medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat i prevenció de riscos professionals.

(C) Administració i gestió, comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions,
socioculturals i a la comunitat, seguretat i medi ambient i prevenció de riscos professionals.

Les indicacions per participar en aquest segon període (calendari, presentació de la sol·licitud, etc.) es publiquen 
la primera setmana de juliol al web

Els participants han d'acreditar el compliment dels requisits d'accés i la qualificació de la prova o dels estudis que 
els permeten l'accés mitjançant els documents que es demanen en el procés ordinari
acreditar haver participat en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud 
corresponent. 

Els centres assignen les places en primer lloc a les persones del grup 1
batxillerat i nota) després a les del grup 2 (ordenats per prioritats de modalitat de batxillerat i nota)i, finalment a 
les del grup 3 (ordenats per nota mitjana del títol de tècnic).
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B 

B 

A 

Informàtica i comunicacions A i C 

Instal·lació i manteniment A 

A 

B 

B 

 B i C 

Serveis socioculturals a la comunitat B i C 

A 

manteniment de vehicles A 

A 

Prevenció de riscos professionals A, B i C 

Arts gràfiques, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, 
moble i suro, imatge i so, indústries extractives, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, 
maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, vidre i ceràmica, prevenció de 

Activitats físiques i esportives, agrària, imatge personal , indústries alimentàries, química, sanitat, seguretat i 
medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat i prevenció de riscos professionals.

Administració i gestió, comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions,
socioculturals i a la comunitat, seguretat i medi ambient i prevenció de riscos professionals.

Les indicacions per participar en aquest segon període (calendari, presentació de la sol·licitud, etc.) es publiquen 
setmana de juliol al web del Departament d’Ensenyament. 

Els participants han d'acreditar el compliment dels requisits d'accés i la qualificació de la prova o dels estudis que 
els permeten l'accés mitjançant els documents que es demanen en el procés ordinari
acreditar haver participat en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud 

assignen les places en primer lloc a les persones del grup 1 (ordenats per prioritats de modalitat de 
després a les del grup 2 (ordenats per prioritats de modalitat de batxillerat i nota)i, finalment a 

(ordenats per nota mitjana del títol de tècnic). 

                                                                                                                                                

Arts gràfiques, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, 
xtractives, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, 

maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, vidre i ceràmica, prevenció de 

personal , indústries alimentàries, química, sanitat, seguretat i 
medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat i prevenció de riscos professionals. 

Administració i gestió, comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions, serveis 
socioculturals i a la comunitat, seguretat i medi ambient i prevenció de riscos professionals. 

Les indicacions per participar en aquest segon període (calendari, presentació de la sol·licitud, etc.) es publiquen 

Els participants han d'acreditar el compliment dels requisits d'accés i la qualificació de la prova o dels estudis que 
els permeten l'accés mitjançant els documents que es demanen en el procés ordinari de preinscripció; per 
acreditar haver participat en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud 

(ordenats per prioritats de modalitat de 
després a les del grup 2 (ordenats per prioritats de modalitat de batxillerat i nota)i, finalment a 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
 
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar en el termini 
 
A) Documentació identificativa  (s'ha de presentar en tots els casos)

o Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 
o Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

Si l'alumne o alumna és menor d'edat
o Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si la persona sol.licitant és 

estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE
Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a 
Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o si n
de l’EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne o l'alumna presenta discapacitat.
  
B) Documentació acreditativa dels criteris específics

o Proximitat del domicili de l'alumne o alumna
� Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 1 del centre:
� Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre però no en la seva àrea d'influència 1:

punts . 
Documentació a presentar: 

o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de l
persones estrangeres. 

o Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on 
consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita 
convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

o Participació per primera vegada
� Quan la persona que ho sol·licita 

formació professional: 20 punts
Documentació a presentar:  

Calendari de preinscripció 2016

Programes de Fo
Fases de la preinscripció 
Difusió de l'oferta (publicar) 
Presentació de sol·licituds 
Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del 
programa a la situació, als interessos, motivació i 
aptituds de l'alumne així com a la seva manca 
d'experiència laboral 
Llistes amb el barem provisional
Sorteig 
Reclamacions 
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 
reclamacions 
Publicar oferta definitiva 
Publicació de les llistes d'admesos
Període de matriculació 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar en el termini establert, la

(s'ha de presentar en tots els casos) 
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.  

(targeta sanitària individual). 
menor d'edat  també s'ha de presentar: 

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 o tutora) o, si la persona sol.licitant és 

era, de la targeta de residència on consta el NIE. 
Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a 
Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o si n
de l’EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne o l'alumna presenta discapacitat.

Documentació acreditativa dels criteris específics  
de l'alumne o alumna 
intre de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts . 

Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre però no en la seva àrea d'influència 1:

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de 

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on 
consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de 
convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Participació per primera vegada  en programes de formació i inserció o altres equivalents

Quan la persona que ho sol·licita no ha cursat un PQPI o un programa de formació i inserció , o un 
20 punts . 

Calendari de preinscripció 2016-2017 

Programes de Formació i Inserció 
Dates 
13 de maig 
17 al 27 de maig 

Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del 
programa a la situació, als interessos, motivació i 
aptituds de l'alumne així com a la seva manca 

17 de maig al 6 de juny

Llistes amb el barem provisional 7 de juny 
8 de juny 
8 al 10 de juny 

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 14 de juny 

1 de juliol 
Publicació de les llistes d'admesos 1 de juliol 

1 al 9 de setembre 

PROGRAMES DE 
FORMACIÓ I 

INSERCIÓ

                                                                                                                                                

 

establert, la documentació  següent: 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si la persona sol.licitant és 

Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a 
Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o si no n'hi ha, un informe 
de l’EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne o l'alumna presenta discapacitat. 

Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre però no en la seva àrea d'influència 1: 15 

a targeta de residència on consta el NIE en el cas de 

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on 
amb el certificat o volant municipal de 

convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.  
en programes de formació i inserció o altres equivalents 

no ha cursat un PQPI o un programa de formació i inserció , o un  cicle de 

17 de maig al 6 de juny 

PROGRAMES DE 
FORMACIÓ I 

INSERCIÓ 
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o L'al·legació es fa marcant la casella corresponent a la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
o Anys d'escolarització a l'ESO  i

� Per cada curs escolaritzat a l'ESO:
� Si l'últim curs realitzat és 4rt ESO:
� Si l'últim curs realitzat és 3r ESO:
� Si l'últim curs realitzat és 2n ESO:

Documentació a presentar:  
o Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs 

que s'ha realitzat o que s'està realitzant.
o Pel resultat de l'entrevista  que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació

aptituds de l'alumne o alumna: 0 punts
  
  
Criteris d'ordenació 
Les sol·licituds de preinscripció  
A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un númer
després d'aplicar els criteris específics exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es 
fa en funció del número obtingut per sorteig públic.
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L'al·legació es fa marcant la casella corresponent a la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
i últim curs realitzat  

Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts  
Si l'últim curs realitzat és 4rt ESO: 20 punts  
Si l'últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts  
Si l'últim curs realitzat és 2n ESO: 5 punts  

ficat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs 
que s'ha realitzat o que s'està realitzant. 

que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació
0 punts  o 10, 20 o 30 punts . 

 s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris específics.
A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar
després d'aplicar els criteris específics exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es 
fa en funció del número obtingut per sorteig públic. 

                                                                                                                                                

L'al·legació es fa marcant la casella corresponent a la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada. 

ficat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs 

que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i 

s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris específics. 
o que serveix per ordenar-les en cas d'empat 

després d'aplicar els criteris específics exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
 
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar en el 
 
A) Documentació identificativa  (s'ha de presentar en tots els casos)

o Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 
o Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

Si l'alumne o alumna és menor d'edat
o Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si la persona sol.lici

estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE
 
B) Documentació acadèmica: 

o Certificació acadèmica de la qualificació del títol de tècnic o tècnica.
 

Les sol·licituds s’ordenen seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el
d’empat, es resoldrà per sorteig organitzat pel centre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendari de preinscripció 
Curs de formació per a l'accés a grau superior 

Fases de la preinscripció 
Difusió de l'oferta 
Presentació de sol·licituds 
Llistes amb el barem provisional (publicar)
Reclamacions 
Publicació de les llistes d’admesos
Període de matrícula  
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar en el termini establert, la

(s'ha de presentar en tots els casos) 
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.  

(targeta sanitària individual). 
menor d'edat  també s'ha de presentar: 

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 o tutora) o, si la persona sol.lici
estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE. 

 
Certificació acadèmica de la qualificació del títol de tècnic o tècnica. 

Les sol·licituds s’ordenen seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el
d’empat, es resoldrà per sorteig organitzat pel centre. 

Calendari de preinscripció 2016-2017. 
Curs de formació per a l'accés a grau superior  

Dates 
23 de juny 
4 al 08 de juliol 

Llistes amb el barem provisional (publicar) 11 de juliol 
del 11 al 12 de juliol

Publicació de les llistes d’admesos 14 de juliol 
14 al 20 de juliol 

CURS D'ACCÉS A 
GRAU SUPERIOR

                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

termini establert, la documentació  següent: 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si la persona sol.licitant és 

Les sol·licituds s’ordenen seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el títol de tècnic i, en cas 

de juliol 

 

CURS D'ACCÉS A 
GRAU SUPERIOR 
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En aquest apartat es relacionen les famílies professionals i les opcions del curs específic que són prioritàries per 
accedir als cicles d'aquestes famílies.

Priorita

Famílies professionals 

Activitats físiques i esportives

Administració i gestió 

Agrària 

Arts gràfiques 

Arts i artesanies 

Comerç i màrqueting 

Edificació i obra civil 

Electricitat i electrònica 

Energia i aigua 

Fabricació mecànica 

Fusta, moble i suro 

Hoteleria i turisme 

Imatge i so 

Imatge personal 

Indústries alimentàries 

Indústries extractives 

Informàtica i comunicacions 

Instal·lació i manteniment 

Maritimopesquera 

Química 

Sanitat 

Seguretat i medi ambient 

Serveis socioculturals i a la comunitat

Tèxtil, confecció i pell 

Transport i manteniment de vehicles
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En aquest apartat es relacionen les famílies professionals i les opcions del curs específic que són prioritàries per 
accedir als cicles d'aquestes famílies. 

Prioritats per la via del curs específic 

Opcions prioritàries del curs específic

Activitats físiques i esportives 
Cientificotecnològica, Humanística i social
Esportiva 

Humanística i social 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 
Artística 

Artística 

Humanística i social 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 
Artística 

Cientificotecnològica 
Humanística i social 

Cientificotecnològica 
Humanística i social 

Cientificotecnològica 
Humanística i social 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 

Cientificotecnològica 
Humanística i social 

Serveis socioculturals i a la comunitat Humanística i social 

Cientificotecnològica 

Transport i manteniment de vehicles Cientificotecnològica 

                                                                                                                                                

En aquest apartat es relacionen les famílies professionals i les opcions del curs específic que són prioritàries per 

Opcions prioritàries del curs específic 

Humanística i social 


