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Documentació que cal presentar per fer la preinscri pció 
 
• Imprès de sol·licitud  que faciliten els centres, a l’oficina municipal d’escolarització i al web del 

Departament, a l’adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio. La sol·licitud es pot presentar al 
centre demanat en primer lloc o a l’oficina municipal d’escolarització. 

• Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. 
• Original i fotocòpia del la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne o alumna. 
• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa  o monoparental  vigent. 
• Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar: 

— Original i fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor/ra o guardador/ra  de fet o de la 
targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

— Original i fotocòpia del llibre de família  o altres documents relatius a la filiació. Si està en 
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família 

 
• Per a 1r de BTX : 

— Document intern de Preinscripció a la modalitat i a l’itinerari  
— Certificació acadèmica de la qualificació  mitjana dels estudis que en permeten l'accés 

per a l’alumnat que no sigui de l’Institut Joan Brudieu. 
� En el cas dels alumnes que hagin completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, 

certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, si es tracta 
d'estudis 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 de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja 
avaluats definitivament, tal com s'indica en l'apartat Càlcul de la qualificació mitjana per 
als alumnes que no han finalitzat l'ESO  La qualificació mitjana s'ha d'expressar amb 
dos decimals. 

� En el cas de l'alumnat procedent d'estudis estrangers, credencial d'homologació dels 
seus estudis. [llegiu l'apartat de qualificació mitjana en estudis estrangers homologats 
de més avall]. 

 
• Per a 2n de BTX : Document intern de Preinscripció a la modalitat i a l’itinerari 
 
• Per a CFM:   

— Certificació acadèmica de la qualificació  de la prova d'accés o la qualificació mitjana 
dels estudis que en permeten l'accés.  
� Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5. En el 

cas dels alumnes que hagin completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, 
certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas 
d'estudis 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 de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja 
avaluats definitivament, tal com s'indica en l'apartat Càlcul de la qualificació mitjana per 
als alumnes que no han finalitzat l'ESO. 

� En el cas de l'alumnat procedent d'estudis estrangers, credencial d'homologació dels 
seus estudis. [llegiu l'apartat de qualificació mitjana en estudis estrangers homologats 
de més avall]. 

� En el cas de l'alumnat que ha superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 
anys en l’any actual, copia impresa de la consulta dels resultats a través de la web 
corresponent. Caldrà presentar el certificat de superació de la prova al centre en el 
moment de la matrícula 
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• Per a CFS: 

— 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 permeten accedir-hi o, 
si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del 
llibre de qualificacions del batxillerat. 
� 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, credencial d'homologació dels 

seus estudis. [llegiu l'apartat de qualificació mitjana en estudis estrangers homologats 
de més avall]. 

� En el cas d’alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 
anys en l’any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través de la web 
corresponent. Caldrà presentar el certificat de superació de la prova al centre en el 
moment de la matrícula 

 
• Per a CAS : 

— Certificació acadèmica de la qualificació  obtinguda en el títol de tècnic o tècnica. 
 
 
CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ MITJANA PER A ALUMNES QUE NO HAN  FINALITZAT L ’ESO 

• El càlcul de la qualificació mitjana (Q) dels tres primers cursos de l’educació secundària 
obligatòria es fa seguint la fórmula següent: (q1+q2+q3)/3=Q , en què: 

  q1 = qualificació mitjana del primer curs d’ESO. 
  q2 = qualificació mitjana del segon curs d’ESO. 
  q3 = qualificació mitjana del tercer curs d’ESO. 
  Q es calcula amb dos decimals. 
• Per calcular la qualificació mitjana d’un curs de l’etapa d’ESO: 

— En el cas de cursos LOGSE es calcula la mitjana aritmètica de les àrees comunes, sense 
tenir en compte l’àrea de religió ni el crèdit de síntesi, amb arrodoniment científic a sencer. 
Els crèdits variables estan avaluats dins l’àrea comuna corresponent. En el cas de 
recuperacions de matèries pendents, la nota que es té en compte és un 5. 

— En el cas de cursos LOE es calcula la mitjana aritmètica de les matèries comunes i el 
global optatiu amb arrodoniment científic a un decimal. La nota del global optatiu s’obté 
calculant la mitjana aritmètica, amb arrodoniment científic a número sencer, de la nota del 
treball de síntesi i de la mitjana de les matèries optatives. 

— En cap dels dos casos no es té en compte la nota de religió per calcular la mitjana. 
— En el cas que en algun curs no hi hagi qualificacions numèriques, cal utilitzar les 

equivalències següents: insuficient: 3; suficient: 5,5; bé: 6,5; notable: 8; excel·lent: 10. 
— Per als casos d’incorporació tardana al sistema educatiu, educació d’adults per a l’obtenció 

del títol d’educació secundària o altres situacions no estàndard, a la pàgina web 
 http://educacio.gencat.cat/portaldecentre o http://educacio.gencat.cat/gestiocentre. 
 hi ha instruccions per al càlcul de la nota mitjana corresponent. 

 
 
QUALIFICACIÓ MITJANA EN ESTUDIS ESTRANGERS HOMOLOGATS  

• Si a la credencial d’homologació hi consta la qualificació mitjana, es considera aquesta 
qualificació i s’acredita amb una fotocòpia compulsada de la credencial. 

• Si a la credencial d’homologació no hi consta la qualificació mitjana, la persona interessada pot 
demanar-ne el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Si no 
ho fa o no se li pot calcular dins de termini, es considera que és un 5. 
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• Si la persona interessada té pendent la resolució de l’homologació pot demanar que en fer la 
resolució també es faci el càlcul de la qualificació mitjana. Si no ho fa o no se li pot calcular dins 
de termini, es considera que és un 5. 

• Terminis per al càlcul de la qualificació mitjana d’estudis estrangers homologats. 
— En els casos que es presenta la credencial d’homologació, la qualificació mitjana es calcula 

en el termini màxim d’un mes des que s’ha presentat la sol·licitud de càlcul i la 
documentació completa que permet el càlcul. 

— Si el que es presenta és la sol·licitud d’homologació, la qualificació mitjana es calcula en el 
termini màxim de tres mesos des que s’ha presentat la sol·licitud de càlcul i la 
documentació completa que permet l’homologació o convalidació i el càlcul de la 
qualificació mitjana. 

— En ambdós casos els expedients es resolen per ordre d’entrada de les sol·licituds o, si 
s’escau, de la documentació complementària en els registres d’entrada del Departament 
d’Ensenyament. 

 
 
 
Criteris de prioritat per a la preinscripció 
 
• Per a CFM:   

— Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o 
la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle. 

— Per a l’alumnat que accedeixi mitjançant la via d’ESO (o estudis equivalents) que inclou 
els PQPI, es fa una reserva de places del 80%. Per a l’alumnat que accedeix via prova 
d’accés o que té exempció total d’aquesta prova, cu rs específic d’accés o que té 
altres titulacions que en permeten l’accés  es fa una reserva de places del 20%. Si en 
presentar la sol·licitud l’alumne encara no ha completat els estudis que permeten accedir-
hi, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten 
accedir-hi, llevat del que està cursant. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, 
es considera que és un 5. 

— Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, s’ocupen 
pel possible alumnat excedent de l’altra via. 

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

— Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, 
l'oferta, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn. 
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• Per a CFS:  
— Les peticions 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. 

— Si en presentar la sol·licitud l’alumne encara no ha completat els estudis que permeten 
accedir-hi, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten 
accedir-hi, llevat del que està cursant. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, 
es considera que és un 5. 

— Per a l’alumnat que accedeixi per la via del batxillerat o estudis equivalents , es fa una 
reserva de places del 60%. Té prioritat l’alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat 
prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les 
modalitats prioritàries. Per a l’alumnat que accedeix via curs específic d’accés  és fa una 
reserva del 20% de les places. Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents: 

1r. En primer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que han 
cursat l’opció prioritària. 

2n En segon lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que han 
cursat l’opció prioritària. 

3r En tercer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que no 
han cursat l’opció prioritària. 

4t En quart lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que no han 
cursat l’opció prioritària. 

— Per a l’alumnat que accedeix via prova d’accés, o que té exempció total d’aquest a 
prova, o que té 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. 

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

— Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, 
l'oferta, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn. 
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Dates de preinscripció i matriculació 
 
El calendari de preinscripció i matriculació per al curs 2015-2016 és el següent: 
 
PERÍODE ORDINARI BTX-CFM CFS CAS PFI 

Presentació sol·licituds 12 al 19 de maig 26 de maig 
al 3 de juny 6 al 10 de juliol 19 al 29 de maig 

Llistes baremades 
provisionals 27 de maig 11 de juny 13 de juliol 9 de juny 

Reclamació al barem 28 de maig al 2 de 
juny 12 al 16 de juny 14 i 15 de juliol 10 al 12 de juny 

Llistes baremades 
definitives 5 de juny 

19 de juny 
(sense nota dels aprovats 

B2 EXTRA) 
fins a 25 de juny 
(introducció nota dels 

aprovats 
B2 EXTRA) 

16 de juliol 16 de juny 

Llistes d’admesos  30 de juny 30 de juny 17 de juliol 3 de juliol 

Període de matriculació CFM: 
1 al 8 de juliol 1 al 8 de juliol 20 al 24 de 

juliol 
1 al 10 de 
setembre 

Matriculació   
o confirmació de plaça 
(pels pendents amb 3 
o més exàmens de setembre) 

BTX:  
1 al 8 de juliol --- --- --- 

Matrícula extraordinària  
(per als pendents amb 3 o 
més 
exàmens de setembre) 

1r BTX: 
8 al 12 de setembre --- --- --- 

 
PERÍODE EXTRAORDINARI CFM CFS 
Oferta de cicles amb vacants 4 de setembre 4 de setembre 
Preinscripció  7 al 9 de setembre 7 al 9 de setembre 
Llistes d’admeso  15 de setembre 21 de setembre 
Matrícula CFM i CFS  15 i 16 de setembre 21 i 22 de setembre 
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MATRÍCULA A BTX 

• Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates del període ordinari 
detallades en el quadre superior. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en aquest 
període es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un 
endarreriment per causes justificades. 

• Els alumnes de primer de batxillerat, llevat del batxillerat de la modalitat d’arts, que hagin 
participat en el procés de preinscripció del batxillerat, tinguin plaça assignada i estiguin 
pendents dels resultats de l’avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula han de 
confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula ordinari establert, la seva voluntat 
de mantenir la plaça a l’espera dels resultats de l’avaluació de setembre. Un cop feta aquesta 
avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer 
dins el període extraordinari de matrícula de setembre establert o perden la plaça assignada. 

• Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció del batxillerat de la modalitat 
d’arts i que no compleixin els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments 
durant el període de matrícula ordinari establert, no se’ls mantindrà la plaça assignada. 

• Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà 
aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, 
respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció. 

 
 
MATRÍCULA A CFM I CFS 

• Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates del període ordinari 
detallades en el quadre superior. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en aquest 
període es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un 
endarreriment per causes justificades. 

• En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional, els alumnes, en 
formalitzar la matrícula fan efectiu l’import del preu públic corresponent. 

• Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius de grau 
mitjà de formació professional i que no tenen els requisits acadèmics per matricular-s’hi durant 
el període de matrícula ordinari establert, no se’ls manté la plaça assignada. 

• Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà 
aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats, 
respectant l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació 
definitiva, que té consideració de llista d’espera dins de cada via d’accés. Si no hi ha llista 
d’espera, les comissions de garanties d’admissió corresponents poden establir mecanismes 
d’orientació i oferta d’aquestes places a participants en el procés de preinscripció que no hagin 
obtingut plaça. 

• La gestió d’aquestes vacants i la matrícula que correspongui i la vigència i gestió de la llista 
d’espera es durà a terme fins al 25 de juliol de 2015 

• Per als centres i cicles que, finalitzats els processos anteriors, tinguin places vacants, 
s’estableix un procés extraordinari de preinscripció i matrícula d’acord amb el calendari i el 
procediment establert en el quadre de més amunt anomenat "Període extraordinari". 

 
 


