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CIRCULAR PER A LES FAMÍLIES DE FORMACIÓ PROFESSIONA L 

 
 
 
Senyores i senyors, 
 
Ens plau donar-vos a conèixer totes les qüestions relatives al final de curs que afecta l’alumnat de Formació 
Professional. 
 
• Les classes pròpies de la 3a avaluació, inclosos els diferents Crèdits de Síntesi i/o Projectes, acaben 

d’aquesta manera. 
  Final classes  Inici CdS/Projecte  Final CdS/projecte  
CFM SMX-GAD1 3 de juny -- -- 
CFM CAI-APD1 3 de juny -- -- 
CFM GAD-SMX2 3 de juny -- -- 
CFM CAI-APD2 20 de maig 23 de maig 3 de juny 
CFM SMX3 20 de maig 23 de maig 3 de juny 
CFS ASIX1 27 de maig -- -- 
CFS EDI1 27 de maig -- -- 
CFS ASIX2 20 de maig 07 d’abril 20 de maig 
CFS EDI2 10 de maig Intensiu: 11 de maig 20 de maig 

 
• Des de la data de final de les classes, diferents per a cada CF, fins al 9 de juny , en l’horari habitual de 

matí i tarda, segons cada cicle formatiu, seran dies dedicats a consultes i a repassos orientats a preparar 
les activitats extraordinàries de recuperació. També són dies dedicats per acabar l’FCT, amb horari 
intensiu. El professorat indicarà quin alumnat és susceptible d’anar a les Recuperacions extraordinàries, 
que es realitzaran del 10 de juny al 16 de juny . 

 
 
 
• El 23 de maig , a partir de les 13:00 h , el professorat de CFS EDI2 i de CFS ASIX2 realitza la Junta 

d’avaluació final ordinària. 
• Els tutors i tutores lliuraran les notes de l’avaluació final ordinària de CFS EDI2 i ASIX 2 a les 16:00 h del 

24 de maig , a les respectives aules de CFS. 
• Tot l’alumnat que s’hagi matriculat a les PAU i que hagi superat tots els mòduls del cicle (llevat dels de 

formació pràctica i/o projecte final) haurà de passar per Secretaria a recollir els certificats d’estudis per a 
la matrícula a la fase específica de les PAU el 27 de maig , no més tard de les 13 h. 

• La Festa de Cloenda del curs per a 2n de BTX, 2n de CFM i 2n de .CFS es realitzarà el 27 de maig  a la 
tarda. 

• Les Proves d’accés a la Universitat es realitzen els dies 14,15 i 16 de juny . 
 
• Reclamacions a les notes de l’avaluació final ordin ària de CFS EDI2 i de CFS ASIX2:  

 
– Fins a les 09:15 h. del 26 de maig , l’alumnat ha d’anar a trobar el professorat corresponent per tal de 

demanar-li aclariments sobre la qualificació. 
– Si l’alumnat no està d’acord amb les explicacions del professorat, podrà presentar reclamació 

RAONADA I REGLAMENTADA per les seves qualificacions finals en un escrit adreçat al director 
(instància que es pot recollir a Secretaria o bé descarregar-la de la pàgina web de l’Institut: bloc 
Secretaria>Fulls impresos>Instància revisió qualificacions finals) i presentat a la Secretaria de l’Institut 
no més tard de les 09:30 h. del mateix 26 de maig . 

– La resolució del director es notificarà a l’interessat per escrit i podrà ser recollida a Secretaria a partir 
de les 12,00 h. del 27 de maig . 

– L’alumne o alumna —o els seus representants legals, si és menor d’edat— podrà recórrer la resolució 
del director en el termini de cinc dies hàbils  a partir de l’endemà de la notificació de la resolució; és 
a dir, fins al 3 de juny . Aquest recurs, que anirà adreçat a la Direcció dels Serveis Territorials de Lleida 
s’haurà de presentar a la Secretaria de l’Institut. 
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• El 6 de juny , a la tarda, el professorat de la resta de CF realitza la Junta d’avaluació final ordinària. 
• Els tutors i tutores lliuraran les notes provisionals  de l’Avaluació final ordinària el 8 de juny , a les 11:30 

h., hora del pati, per als cicles formatius del matí, i a les 17:30 h.  per als cicles formatius de la tarda, a les 
respectives aules. 

• Les Proves extraordinàries de recuperació  es realitzaran del 10 de juny al 16 de juny . 
 
CFS: GRAU SUPERIOR D'INFORMÀTICA 
 

 
Divendres 

10/06  
Dilluns 
13/06 

Dimarts 
14/06 

Dimecres 
15/06 

Dijous 
16/06 

15:30 
16:25 

ASIX1-
MP04-XML 
FXPE-C201 

 

ASIX1-
MP03-

Programació 
bàsica 

MOMI-C003 

 

ASIX1-
M13-
EIE- 
MANG-
C108 

ASIX2-MP11-
Seguretat i 

Alta 
Disponibilitat 
SADR-C106 

ASIX1-MP1-
ISO 

MP6-ASO 
MDOM-C003 

ASIX2- 
MP01-ISO-
MP06-ASO 

MDOM-C003 

 

ASIX2-
MP14-

Projecte 
C006 

16:25 
17:20 
17:20 
18:15 

      
18:45 
19:40 

 

ASIX2-
MP09-
IAW 

FXPE-
C003 

 

ASIX2-
MP07-
Xarxes 
EJOV-
CS05 

ASIX1-
M12-
FOL-
MANG-
C108 

ASIX2-MP08-
ServeisXarxa-
SADR-C106 

ASIX1-MP02-
MP10-Bases 

de dades 
VBES-C003 

ASIX2-MP02-
MP10-Bases 

de dades-
VBES-C003 

 

ASIX2-
MP05-
Fonaments 
Maquinari-
VNAV-CS05 

19:40 
20:35 
20:35 
21:30 

 
 
CFM: GRAU MITJÀ D'INFORMÀTICA i GESTIÓ [MATÍ i TARDA]  
 

 
Divendres 

10/06  
Dilluns 
13/06 

Dimarts 
14/06 

Dimecres 
15/06 

Dijous 
16/06 

08:45 
09:40 

GAD1-MP01 
Comunicació empresarial i 

atenció al client- EUSA-
C201 

 

SMX1-MP05 
Tècnica comptable 

RCAL-C201 
 

GAD1-MP10 
Empresa i 

administració-ASUA-
C201 

 

GAD1-MP02 
Operacions 

administratives de 
compravenda-EUSA-

C201 
 

 
09:40 
10:35 

10:35 
11:30   

          

12:00 
12:55 

GAD1-MP09 
Anglès-C201 

 
 

GAD1-MP07 
Tractament informàtic 

de la informació-
MANO-C201 

 

SMX1-MP01 
Muntatge i manteniment 
d'equips- MOMI-CS05 

 

SMX1-MP02 
Sistemes operatius monolloc 

FXPE-C201 
 

12:55 
13:50 

 13:50 
14:45 

          
15:30 
16:25 GAD2-MP11 

Empresa a 
l'aula-

MANO-
CS05 

 

SMX3-MP08 
Aplicacions 
Web 
FXPE-C201 

GAD2-MP03 
Oper. Admin. 

de RRHH-
ASUA-CS05 

 

SMX3-
MP06 

Seguretat  
informàtic
a-SADR-

C201 
 

GAD2-
MP08 
Oper. 

Admin. 
de suport 
MANG-
C108 

 

SMX3-
MP07 

Serveis de 
xarxa-
MOMI-
CS05 

 

GAD2-MP04 
Operacions auxiliars de 

gestió de tresoreria- 
SLLO-CS05 

 

SMX3-MP12-
Síntesi-C006 

GAD2-MP06 
Tractament de 
documentació 

comptable-
SLLO-CS05 

 

16:25 
17:20 

17:20 
18:15 

      
18:45 
19:40 GAD2-MP07 

Tractament informàtic de la 
informació-MANO-VNAV--

C201 
 

SMX2-MP05 
Xarxes locals 
EJOV-CS05 

GAD2-MP12 
Formació i orientació 

laboral-  
MANG-C108 

 
 

SMX2-MP04 
Sistemes operatius en 
xarxa-MDOM-VNAV-

C201 
 

CAI-SMX3-MP13 
EiE 

19:40 
20:35 
20:35 
21:30 
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CFM: GRAU MITJÀ D'ATENCIÓ A PERSONES i CURES AUXILIARS [MATÍ  i TARDA] 
 

 Divendres  
10/06 

Dilluns  
13/06 

Dimarts  
14/06 

Dimecres  
15/06 

Dijous  
16/06 

08.45 
09.40 

C3 
BENESTAR 

DEL PACIENT 

C4 
CURES BÀSIQUES 

C6 
HIGIENE 

C2 
L’ÉSSER HUMÀ  

09.40 
10.35 

C3 
BENESTAR 

DEL PACIENT 

C4 
CURES BÀSIQUES 

C6 
HIGIENE 

C2 
L’ÉSSER HUMÀ 

M05 
CARACTERÍSTIQUES 

I NECESSITATS 
DE LES PSD 

10.35 
11.30 

C3 
BENESTAR 

DEL PACIENT 

C4 
CURES BÀSIQUES 

C6 
HIGIENE 

M09 
DESTRESES 

SOCIALS 

M05 
CARACTERÍSTIQUES 

I NECESSITATS 
DE LES PSD 

11.30 
12.25 

M13 
ANGLÈS TÈCNIC   

M09 
DESTRESES 

SOCIALS 

M05 
CARACTERÍSTIQUES 

I NECESSITATS 
DE LES PSD 

12.25 
13.20 

M13 
ANGLÈS TÈCNIC    

M01 
ORGANITZACIÓ DE 
L’ATENCIÓ DE LES 

PSD 

13.20 
14.15     

M01 
ORGANITZACIÓ DE 
L’ATENCIÓ DE LES 

PSD 
      

15.30 
17.20 

M06 
TELEASSISTÈNCIA 

M10 
PRIMERS AUXILIS 

M04 
ATENCIÓ I 
SUPORT 

PSICOSOCIAL 
Orlando aula 108 

M07 
SUPORT 

DOMICILIARI 
Orlando aula 108 

M08 
SUPORT A LA 

COMUNICACIÓ 
Orlando aula 108 

17.20 
19.10 

M11 
FOL 

C1 
OPERACIONS 

ADMINISTRATIVES 

M11 
FOL 

M14/C13 
CRÈDIT DE SÍNTESI 

C9 
ODONTOLOGIA 

19.10 
21.05 

M12 
EMPRESA I 
INICIATIVA 

EMPRENEDORA 

   M12 
EIE 

 
 
CFS: GRAU SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL 
 

 
Divendres  

10/06 
Dilluns  
13/06 

Dimarts  
14/06 

Dimecres  
15/06 

Dijous  
16/06 

MATÍ      
      

15.30 
17.20  M09 

PRIMERS AUXILIS 

M07 
DESENVOLUPAMENT 

SOCIOAFECTIU 

M05 
EXPRESSIÓ 

I COMUNICACIÓ 

M06 
DESENVOLUPAMENT 
COGNITIU I MOTOR 

17.20 
19.10 

M01 
INTERVENCIÓ 
AMB FAMÍLIES 

Orlando aula 
102 

M08 
HABILITATS SOCIALS 

M10 
FOL 

  

19.10 
21.05 

M12 
PROJECTE    

M11 
EIE 

 
 
 
• El 20 i 21 de juny  el professorat realitza la Junta d’avaluació final extraordinària. 
• Els tutors i tutores lliuraran les notes definitives  de l’Avaluació final ordinària  i les notes definitives  de 

l’Avaluació final extraordinària , el 27 de juny:  
� A les 09:00 h . PUNTUALMENT tots els tutors i tutores realitzaran una reunió a l’aula A0·08 per tal 

d’unificar totes les darreres informacions. El coordinador de Cicles Formatius els lliurarà tota la 
documentació que hauran de lliurar a l’alumnat. Caldrà signar tots els butlletins. 
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� Des de les 09:30 h fins a les 10:30 h , es lliuraran les notes a les respectives aules de CF. L’alumnat 
signarà personalment el full de lliurament de les notes finals. El tutor i tutora NO abandonarà l’aula fins 
a les 10:30 h. 

� A partir de les 10:30 h , totes les notes que no s’han pogut lliurar per absència de l’alumnat, quedaran 
dipositades a Consergeria, ordenades alfabèticament. 

• Tot l’alumnat que hagi superat el CF (tant de GM com de GS) haurà de passar per Secretaria a recollir 
l’imprès de sol·licitud per tramitar el títol de Formació Professional  el 27 i 28 de juny , no més tard de les 
13 h. 

 
• Reclamacions de l’avaluació final extraordinària de CF:  

– Des de les 10:30 h fins a les 14 h del 27 de juny, i des de les 9h fins a les 10,30h del 28 de juny , 
l’alumnat —o els seus representants legals, si és menor d’edat— ha d’anar a trobar el professorat 
corresponent i demanar-li tots els aclariments respecte a la qualificació obtinguda. 

– Si l’alumnat —o els seus representants legals, si és menor d’edat— no està d’acord amb les 
explicacions del professorat, podrà presentar reclamació RAONADA i ARGUMENTADA per les seves 
qualificacions finals en un escrit adreçat al director (instància que es pot recollir a Secretaria o bé 
descarregar-la de la pàgina web de l’Institut: bloc Secretaria>Fulls impresos>Instància revisió 
qualificacions finals) i presentat a la Secretaria de l’Institut no més tard de les 11 h. del mateix 28 de 
juny . 

– La resolució del director es notificarà a l’interessat per escrit i podrà ser recollida a Secretaria a partir 
de les 11,00 h. del 30 de juny . 

– L’alumne o alumna —o els seus representants legals, si és menor d’edat— podrà recórrer la resolució 
del director en el termini de cinc dies hàbils  a partir de l’endemà de la notificació de la resolució; és 
a dir, fins al 8 de juliol . Aquest recurs, que anirà adreçat a la Direcció dels Serveis Territorials de 
Lleida s’haurà de presentar a la Secretaria de l’Institut, el director del qual el trametrà als Serveis 
Territorials a Lleida. 

 
• Preinscripció curs 2016-2017: 

– Per al batxillerat (BTX) i els cicles formatius de grau mitjà (CFM): dels dies 18 al 25 de maig . 
– Per als cicles formatius de grau superior (CFS): dels dies 26 de maig al 1 de juny . 

 
PERÍODE ORDINARI BTX-CFM CFS CAS 

Presentació sol·licituds 18 al 25 de maig 26 de maig 
al 1 de juny 

4 al 8 de juliol 

Presentació de documentació  fins el 27 de maig fins el 3 de juny -- 
Llistes amb el barem 
provisionals 6 de juny 10 de juny 11 de juliol 

Reclamació al barem 7 al 9 de juny 13 al 15 de juny 12 i 13 de juliol 
Llistes amb el barem definitiu 
un cop resoltes 
les reclamacions 

14 de juny 20 de juny 14 de juliol 

Sorteig 15 de juny 21 de juny 14 de juliol 
Llista ordenada definitiva 17 de juny 23 de juny 14 de juliol 
Llistes d’admesos  4 de juliol 4 de juliol 15 de juliol 

 
CRITERIS D’ADMISSIÓ A UN 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 alumnes que hi accedeixin per la via d'ESO o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 

60%. 
• Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels PQPI, es fa una reserva de places del 20%. Per aquesta 

via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.  
• Per a alumnes que hi accedeixen via prova d'accés o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, curs 

específic d'accés o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 
20%. 

 
Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig que 
es preveu en la resolució vigent que aprova les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes. 
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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. 
 
CRITERIS D’ADMISSIÓ A UN 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. 
• Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents, 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 a alumnes que hi accedeixen per la via del curs específic d'accés hi ha una reserva del 20% de les 
places. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents: 
� En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció 

prioritària. 
� En segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció 

prioritària. 
� En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció 

prioritària. 
� En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció 

prioritària. 
• Per a alumnes que accedeixen per la via de la prova d'accés, 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%. 
 
Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig que 
es preveu en la resolució vigent que aprova les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes. 
 
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. 
 
Les persones que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior i que com a titulació per a l'accés 
al·leguin únicament el títol de tècnic de grau mitjà amb títol de tècnic de grau mitjà, i que no hagin cursat el 
curs d'accés ni superat la prova d'accés, poden participar al procés de preinscripció en el segon període 
d'admissió el setembre un cop finalitzat el primer procés d'admissió i matrícula. El cicle al qual vulguin accedir 
ha d'estar dins la mateixa opció del cicle de grau mitjà cursat, segons el quadre d'opcions de l'apartat «Opcions 
d'accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat per a l'accés». 
 
• Opcions d'accés a cicles de grau superior en func ió de la família o cicle del títol de tècnic al·leg at 

per a l'accés: 
 

Famílies professionals  A B C 
Activitats físiques i esportives  X  
Administració i gestió    X 
Agrària  X  
Arts gràfiques X   
Comerç i màrqueting   X 
Edificació i obra civil X   
Electricitat i electrònica X   
Energia i aigua X   
Fabricació mecànica X   
Fusta, moble i suro X   
Hoteleria i turisme   X 
Imatge i so X   
Imatge personal  X  
Indústries alimentàries  X  
Indústries extractives X   
Informàtica i comunicacions  X  X 
Instal·lació i manteniment X   
Marítimopesquera X   
Química  X  
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Famílies professionals  A B C 
Sanitat   X  
Seguretat i medi ambient  X X 
Serveis socioculturals i a la comunitat   X X 
Tèxtil, confecció i pell X   
Transport i manteniment de vehicles X   
Vidres i ceràmica X   
Prevenció de riscos professionals X X X 

 
• Matrícula a CFM i CFS curs 2016-2017: 

PRIMER PERÍODE: MATRÍCULA ORDINÀRIA 

Els alumnes admesos en el procés de preinscripció i tots aquells que continuen els seus estudis d’FP a 
l’Institut han de formalitzar la matrícula en les dates previstes. Es considera que els alumnes que no 
formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça adjudicada. 
 
En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional, cal fer efectiu l'import del preu 
públic corresponent en formalitzar la matrícula. 
 
Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes 
justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent es matriculen condicionalment. 
La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent. En el cas dels 
alumnes amb titulacions estrangeres s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, 
i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació. 
 
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 previst, 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 en la primera petició, respectant 
l'ordre de la llista d'espera. 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 26 de juliol de 2016. 
 
Per als centres i cicles que, finalitzats els processos anteriors, tinguin places vacants, s'estableix un segon 
període de preinscripció i matrícula al setembre. 
 
Quan, després d'aquests processos de matrícula, en un crèdit, mòdul o unitat formativa d'un cicle de 
formació professional restin vacants, el centre ha d'admetre matrícula parcial en aquest crèdit, mòdul o 
unitat formativa de persones que compleixen les condicions d'accés al cicle corresponent. En el cas que 
hi hagi més sol·licitants de matrícula parcial que vacants, s'apliquen els criteris de prioritat previstos al 
Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial. 
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El PERÍODE ORDINARI DE MATRICULACIÓ [JUNY]  per als ensenyaments postobligatoris  és el 
següent, tenint en compte que el 7 de juliol és dia festiu a La Seu d'Urgell i que l'horari de Secretaria de 
l'Institut és de 9h a 14h: 
 

 PERÍODE ORDINARI DE MATRICULACIÓ 
JUNY - JULIOL 2016 

Alumnat 
de l'Institut 

Alumnat 
nou a l'Institut 

Per a CFM Alumnat de S4 que promociona a FP (CFM CAI+APD-
1, CFM SMX+GAD-1) a la convocatòria ordinària de 
juny 

5 al 12 de juliol 
5 al 12 de juliol 

Alumnat de CFM que continua a CFM, ja sigui a 1r o a 
2n 

29 de juny 
al 5 de juliol 

Per a CFS Alumnat preinscrit amb plaça a CFS i que al juny ja té 
els requisits per a matricular-se a 1r de CFS 5 al 12 de juliol 

5 al 12 de juliol 
Alumnat de CFS que continua a CFS, ja sigui a 1r o a 
2n 

29 de juny 
al 5 de juliol 

Per a CAS Sol·licitud de PREINSCRIPCIÓ  4 al 8 de juliol 
Llistes baremades provisionals  11 de juliol 
Reclamació al barem  12 i 13 de juliol 
Llistes d'admesos  15 de juliol 
MATRICULACIÓ   18 al 22 de juliol 

 
SEGON PERÍODE D'ADMISSIÓ A CFM I CFS 

En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior, s'estableix un segon període 
d'admissió el setembre un cop finalitzat el primer procés d'admissió i matrícula, i tenint en compte la 
publicació de la relació de centres i cicles amb vacants. 
 
Podran participar en aquest procés les persones que van participar en el procés ordinari i no van obtenir 
plaça o, en el cas dels cicles mitjans, que van obtenir plaça i no van poder matricular-se per no haver 
superat l'avaluació de juny de l'educació secundària obligatòria, i les persones que no van participar en la 
convocatòria ordinària. 
 
També poden participar en aquest procés les persones que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau 
superior i que com a titulació per a l'accés al·leguin únicament el títol de tècnic de grau mitjà. El cicle al 
qual vulguin accedir ha d'estar dins la mateixa opció del cicle de grau mitjà cursat, segons el quadre 
d'opcions de l'apartat «Opcions d'accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del títol de 
tècnic al·legat per a l'accés». 
 
Els participants han d’acreditar els requisits d'accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els 
donen dret a l'accés. L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari pot fer-se amb 
la còpia de la sol·licitud corresponent. 
 
El centre assignarà les places amb l'ordre següent: 
• Primer . Les persones que van participar al procés ordinari i no van obtenir plaça. En el cas de grau 

mitjà, també les que tot i que van obtenir plaça no es van poder matricular perquè estaven pendents de 
la nota de setembre de l'ESO. 
� En el cas dels cicles de grau mitjà, s'assignaran les places tenint en compte la nota al·legada. En 

cas d'empat es prioritzaran les sol·licituds de qui complia els requisits acadèmics en la convocatòria 
ordinària, i si encara persisteix l'empat i no havien aportat la nota global de l'ESO, s'utilitzarà aquesta 
nota. 

� En el cas dels cicles de grau superior, es tindrà en compte, primer la prioritat de la modalitat del 
batxillerat per al cicle que es demana i, en segon lloc, la nota al·legada en el procés ordinari. 

• Segon . Les persones que no van participar al procés ordinari i disposen del títol de batxillerat, o tenen 
títol de tècnic de grau mitjà i han superat la prova d'accés a grau superior o tenen títol de tècnic de grau 
mitjà i han superat el curs d'accés a cicles de grau superior. S'hi inclouen les persones que han obtingut 
el batxillerat a la prova extraordinària del mes de juny. 
� En el cas dels cicles de grau mitjà, s'assignaran les places tenint en compte la nota del requisit 

acadèmic al·legat. En cas d'empat es prioritzaran les sol·licituds de qui complia els requisits 
acadèmics en la convocatòria ordinària, i si encara persisteix l'empat i no havien aportat la nota 
global de l'ESO, s'utilitzarà aquesta nota. 
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� En el cas dels cicles de grau superior, es tindrà en compte, primer la prioritat de la modalitat del 
batxillerat per al cicle que es demana i, en segon lloc, la nota del requisit acadèmic al·legat. 

• Tercer . Les persones que vulguin accedir a un cicle de grau superior i al·leguin el títol de tècnic 
exclusivament, de la mateixa opció del cicle o família a la qual vol accedir, segons les opcions 
especificades a l'apartat «Opcions d'accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del 
títol de tècnic al·legat per a l'accés» 

 
– El PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ [SETEMBRE]  per als ensenyaments 

postobligatoris  és el següent, tenint en compte que l'horari de Secretaria de l'Institut és de 9h a 14h: 
 

 PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ 
SETEMBRE 2016 

Alumnat 

Per a CFM Sol·licitud de PREINSCRIPCIÓ xx al xx de setembre 
Llistes d'admesos xx de setembre 
MATRICULACIÓ  xx i xx de setembre 

Per a CFS Sol·licitud de PREINSCRIPCIÓ xx al xx de setembre 
Llistes d'admesos xx de setembre 
MATRICULACIÓ  xx i xx de setembre 

 
– Per a CFM i CFS, el calendari del segon període de preinscripció i matrícula es publicarà la primera 

setmana de juliol al web del Departament d'Ensenyament: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

 
• Calendari específic de la convocatòria de juny de l es PAU:  

– 11 al 18 de maig:  Formalització de la matrícula a les PAU al portal accesnet: 
http://accesnet.gencat.cat  

– 18 de maig:  MOLT IMPORTANT : Últim dia perquè l’alumnat de CFS que vulgui fer les 
PAU faci el pagament a “la Caixa”. És obligatori fer una fotocòpia de l’imprès 
de pagament i portar-lo a Secretaria de l’Institut abans del 20 de maig, no més 
tard de les 13 h. 

– 14, 15 i 16 de juny:  Proves d’accés a la universitat, a la Seu d’Urgell 
– 20, 21 i 22 de juny Tribunal especial d’incidències 
– 29 de juny:  Consultar les notes de les PAU a http://accesnet.gencat.cat  
– del 29 de juny  
 al 1 de juliol Sol·licitud de reclamació i doble correcció 
– 11 de juliol Resultats de reclamació i doble correcció 
– Del 11 al 13 de juliol Sol·licitud de reclamació a la doble correcció 
– 19 de juliol: Resultats de reclamació a la doble correcció 

 
• Calendari específic de la convocatòria de setembre de les PAU:  

– 19 al 21 de juliol:  Formalització de la matrícula a les PAU al portal accesnet: 
http://accesnet.gencat.cat per a tot l’alumnat 

– 6, 7 i 8 de setembre:  Proves d’accés a la universitat, a Lleida 
– 20 de setembre:  Consultar les notes de les PAU a http://accesnet.gencat.cat  
– del 20 al 22 de setembre Sol·licitud de reclamació i doble correcció. 
– 30 de setembre Resultats de reclamació i doble correcció 
– del 30 de setembre  
 al 3 d’octubre Sol·licitud de reclamació a la doble correcció 
– 7 octubre: Resultats de reclamació a la doble correcció 

 
Atentament, 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, abril de 2016 


