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NOVETATS:  
-   Alumnes que  CURSEN 4T D’ESO AL 2018-2019  i  els que van ACABAR L’ESO al 2017-2018:  
NO  CAL  PRESENTAR  CERTIFICAT  DE NOTES  EN  PREINSCRI PCIÓ.   LA NOTA ES  
RECUPERARÀ  AUTOMÀTICAMENT.  

- Majoria d’edat  . S’estableix que l’alumne/a que fa els 18 anys durant l’any 2019 pot presentar i signar 
la sol·licitud, independentment que tingui o no els 18 anys en el moment de presentar la preinscripció. 

MOLT IMPORTANT:  Verifiqueu,  al  LLISTAT PROVISIONAL  DEL DIA 7 DE JUNY,  que  la 
NOTA carregada sigui  CORRECTA (la mitjana de 1er. a 3er. per als que cursen ara 4T i la final 
de l’ESO per als que van acabar el curs passat) 
 

�  NOMÉS es pot fer per INTERNET  (NO hi ha sol·licitud en paper) i disposeu de 
dues opcions per formalitzar-la: 

 
A)  Sol· licitud ELECTRÒNICA:   

 

Exclusivament  per  a  alumnes  que  disposin  d’aquest dos requisits: 
 

1- Tenir IDALU (identificador d’alumne al RALC )  
Tots els alumnes escolaritzats  a Catalunya des del curs  2015-2016 en tenen. 
Cal sol· licitar-lo al centre on estigui actualment matriculat,  i  
 

  2- Estar registrats a  IdCAT Mòbil   
      Donar-se d’alta a:  https://idcatmobil.seu.cat/                   idcatmòbil                                                                                                                               
                                                                                                                           

        

B) Sol·licitud en  SUPORT  INFORMÀTIC:  
 

        Per a tots aquells sol· licitants que NO puguin accedir a fer la sol· licitud 
electrònica per qualsevol  motiu.   

 

      
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
           preinscripció 

  
 

      del  14  al  21 
          de  maig 

�  Presentació de documentació   fins el  23  de maig 

�  Llistat amb la puntuació provisional (NO són llistes d’admesos):             7 de juny 

�  Reclamacions i presentació dels certificats amb la nota mitjana de 1er. a 3er.,dels 
que cursen ara 4t. d’ESO, o nota final d’ESO per als que van acabar al 2017-2018     

      11, 12, 13  i 14  
             de juny 

�  Llistat amb puntuació un cop resoltes reclamacions (NO són llistes d’ admesos):          19 de juny 

�  Llistat ordenat definitiu (NO són llistes d’ admesos):          25 de juny 

�  Llistats d’ADMESOS  al centre i  llistes d’ESPERA:             8 de juliol 

�  Matriculació  (no formalitzar matrícula en termini comporta la pèrdua de plaça):   del  9  al  15  de juliol 
�  Gestió de les llistes  d’ESPERA – OFERTA PLACES VACANTS (acte  

PRESENCIAL – només per als que no han aconseguit plaça a la primera petició)    16 de juliol a les 10h 

SEGONA FASE D’ADMISIÓ   (SETEMBRE) 
 

�  Publicació a la web  d’Educació dels centres  i cicles amb places vacants  per 
     a la segona fase de preinscripció: 2 de setembre 

�   Només  poden  participar  les persones  que  van  participar  en  el  primer 
període i no van obtenir plaça  i caldrà que accedeixin a la seva sol· licitud de 
preinscripció mitjançant l’enllaç que hi haurà disponible a la  web de la 
preinscripció amb el codi de sol· licitud  i el DNI/NIE de l’alumne, si és major 
d’edat o compleix els 18 anys l’any 2019, o del tutor referent per les consultes. 

3 i 4 de setembre 

�  Llistat d’admesos segona fase d’admissió : 6 de setembre 

�  Matriculació segona fase d’admissió: 9 i 10 setembre 
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A) Sol·licitud  ELECTRÒNICA 
 

NO  S’HA DE  PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ D’IDENTIFICACIÓ  (DNI,NIE) NI ACADÈMICA, QUAN 
L’ALUMNE-A: 
 - estigui cursant 4T d’ESO al 2018-2019 
 - hagi finalitzat  l’ESO al 2017-2018 
  -hagi Homologat estudis estrangers a partir de 2016 (amb Resolució emesa) 
 - hagi superat la Prova d’accés a partir del 2011 
  

NOMÉS caldrà presentar còpia del RESGUARD DE SOL·LICITUD i del CERTIFICAT DE NOTA 
FINAL de l’estudi al· legat  quan  no  es pugui  recuperar la nota o validar els criteris al· legats (sempre 
original i fotocòpia). Per exemple: 

-  Alumnes que hagin aprovat l’ESO  abans de 2017-2018 o fora de Catalunya 
-  Alumnes que hagin superat la Prova d’Accés abans de 2011 o fora de Catalunya. 
-  Alumnes que al·leguin estudis estrangers homologats fora de Catalunya o a Catalunya abans de l’any 2016 
 
 

B) Sol·licitud en  SUPORT INFORMÀTIC 
 
 

Un cop emplenada la sol· licitud, s’ha de registrar i imprimir el COMPROVANT  que cal signar i 
presentar, al centre de primera opció. Si no es presenta el resguard al centre, la sol· licitud NO ES 
CONSIDERA PRESENTADA. També s’ha d’acompanyar de la documentació següent : 

 

� Fotocopia del DNI,NIE, PASS o altres documents d’identitat del sol· licitant   
� Fotocopia  TSI  (Targeta Sanitària Individual) 
� Menors de 18 anys (excepte els que compleixen 18 anys al 2019), fotocòpia del DNI, o altres documents 

d’identitat, de pare/mare o tutor/tutora  que signi la sol· licitud i fotocòpia del llibre de família. 
 

� ORIGINAL i FOTOCOPIA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D’ES TUDIS AL·LEGATS  (segons 
correspongui): 

 

a) Nota mitjana dels tres primers cursos d’ESO, o  
b) Nota Final d’ESO, o  
c) Llibre d’escolaritat ESO pag 27 , o  
d) Historial acadèmic d’ESO LOE, o  
e) Nota Final altre cicle de Grau Mitjà, o  
f) Nota Final FP 1, o  
g) Nota Final 2n. curs BUP, o  
h) Certificat Prova d’accés, (obligatori prova realitzada abans de 2011), o  
i) Títol ESO, FP 1 o CFGM (es valora amb un “5”) , o  
j)  Resolució o Sol· licitud d’Homologació d’Estudis Estrangers (sense nota es valora “5”),  o  
k) Certificat superació mòduls obligatoris PQPI, o  
l) Certificat Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys 

                    ( prova any 2019 s’accepta còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web) 
        

 
En el procés ordinari de preinscripció, les sol· licituds 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 als alumnes que accedeixin mitjançant la via de l’ESO (o equivalent a efectes acadèmics: FP1 o 2n de BUP) es fa 
una reserva de places del 60%. 

 

- Per als que accedeixin per la via dels PQPI i la formació professional bàsica, hi ha una reserva de places del 20 % 
 

- Per als que accedeixin per la via de la prova d'accés (o que en tenen exempció total), el curs específic d'accés  (CAM)  
o per altres titulacions, es fa una reserva de places del 20%.  

 
Per desfer situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig que es farà el 
14 de juny a les 11h als serveis central del Departament d’Ensenyament. 

 

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. 


