
INF03 PMFs Preinscripció CF de Grau Superior.

• Dates presentació : la sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau
superior, l'has de presentar del  25 al 31 de maig i has d'adjuntar-hi la documentació
d'identificació o de criteris que correspongui. La documentació que no hagis pogut
adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds, la pots afegir fins l’1 de juny.

• Només es pot fer una sol·licitud de preinscripció per persona però podeu triar
fins a 10 cicles de grau superior diferents en aquesta sol·licitud i poden ser de
diferents  famílies  i  centres.  Ordeneu-los  de  l’1  al  10  segons  les  vostres
preferències. 

• Assegureu-vos de triar correctament el curs 1r o 2n de la vostra elecció, i el
torn. 

• Els cicles de Dietètica,Higiene Bucodental,  Imatge pel  diagnòstic i  medicina
nuclear i el cicle d’Estètica Integral fan el 1r curs en torn de matí i el 2n curs  en
torn de tarda. 

• Els cicles de:  Documentació i administració sanitàries, Anatomia Patològica i
citodiagnòstic, Estilisme i direcció de perruqueria i Projectes d’edificació fan el
1r curs i el 2n curs en el torn de tarda.

• El cicle de Laboratori clínic i biomèdic té un 1r i 2n curs en torn de matí i un 1r i
2n curs en torn de tarda.

És molt important que respecteu les dates, i sobretot que reviseu les llistes provisionals
per si hi ha errades, i les dates de reclamacions en cas d’errada en les llistes perquè totes
les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a
l'hora d'obtenir la plaça.

• Qui ha de presentar la sol·licitud de preinscripció de formació professional de
grau superior?

Han  de  presentar  la  sol·licitud  de  preinscripció  tots  els  alumnes  que  volen  accedir  a
qualsevol cicle de formació professional de grau superior.

• Què necessito per fer la preinscripció?

    •  Ordinador,  tauleta o telèfon mòbil  amb connexió a Internet:  Et  caldrà un dispositiu
electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.

    • Eina d'identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que
tingui una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o
l'idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.

    • Codi identificador de l'alumne o l'alumna, RALC: Quan les sol·licituds de preinscripció es
fan electrònicament cal tenir preparat el codi identificador de l'alumne o l'alumna. Aquest
codi  es  pot  consultar  en  aquest  mateix  web,  en  l'apartat  Consulta  de  l'identificador  de
l'alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, el pare, la mare o el tutor o la
tutora legal que faci el tràmit s'ha d'autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de
naixement de l'alumne i,  un cop validada, mostra la informació en pantalla.  És important
verificar  també  que  tota  la  informació  que  hi  apareix  és  correcta.  En  cas  contrari,  cal
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sol·licitar una rectificació de les dades.

    • Codi del cicle al qual voleu accedir. 

• CFPS    1651 – Dietètica 1r de matí i  2n  de tarda.

• CFPS    EOB0 - Projectes d'edificació 1r  i 2n  de tarda.

• CFPS    IPB0 - Estètica integral i benestar 1r de matí i 2n  de tarda.

• CFPS    IPC0 - Estilisme i direcció de perruqueria 1r  i 2n  de tarda.

• CFPS    SAC0 - Anatomia patològica i citodiagnòstic 1r  i 2n  de tarda.

• CFPS    SAD0 - Documentació i administració sanitària 1r  i 2n  de tarda.

• CFPS    SAE0 - Laboratori clínic i biomèdic 1r  i 2n  de matí i  1r  i 2n  de tarda.

• CFPS    SAH0 - Higiene bucodental 1r de matí i 2n  de tarda.

• CFPS    SAI0 - Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 1r de matí i 2n  de tarda.

La  documentació  acreditativa  que  s'ha  de  presentar  cal  adjuntar-la  digitalitzada  a  la
sol·licitud (escanejada o fotografiada) en el quart i darrer pas, anomenat "Documentació i
confirmació". La documentació que cal presentar obligatòriament està destacada en negreta
a la quarta pestanya de la sol·licitud, i cal adjuntar-la per poder enviar la sol·licitud.

• Documentació identificativa:

Si es presenta la sol·licitud electrònica i s'indica el codi identificador de l'alumne o l'alumna
del Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC), es recuperaran les dades i no caldrà adjuntar
cap altra documentació identificativa. Si l'alumne o alumna no té codi identificador perquè no
ha estat escolaritzat anteriorment a Catalunya, cal adjuntar el llibre de família  i el document
d'identitat de l'alumne/a i del pare, mare o tutor, si no s'han pogut validar o si s'han identificat
amb el passaport o el document d'identitat d'un país de la Unió Europea. Si l'alumne té 18
anys o els fa el 2021, només cal presentar la identificació de l'alumne/a. Si es presenta la
sol·licitud en suport informàtic, cal adjuntar el llibre de família i el document d'identitat de qui
presenta la sol·licitud (el pare, la mare o el/la tutor/a).  També cal presentar el document
d'identitat  de l'alumne/a, si  no s'ha pogut validar o s'ha identificat amb el passaport o el
document d'identitat d'un país de la Unió Europea. Si l'alumne té 18 anys o els fa el 2021,
només cal presentar el document d'identitat de l'alumne/a.

• Documentació de criteris:

La  documentació  acreditativa  dels  criteris  de  prioritat  depèn  de  la  via  d'accés  de  cada
sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no
s'ha pogut validar electrònicament, ja que, en general,  s'obté de les bases de dades del
Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb
la puntuació provisional.

• Hi ha 3 vies per accedir a les places a cicles formatius:

Via 1 batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60 % de les places als alumnes que
arriben  per  aquesta  via.  Tenen  prioritat  els  alumnes  que  han  cursat  les  modalitats  de
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batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui escollir. Un cop aplicada la prioritat, les
sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

Via 2 títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d'arts plàstiques i disseny: es
reserven un 20 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Les sol·licituds
s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:

En primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació
professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeix d'una família professional afí, segons
les afinitats entre famílies professionals del cicle de grau mitjà cursat i  del cicle de grau
superior a què volen accedir.

En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació
professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al
cicle de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny.

Via 3 prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que
permeten l'accés:

Es reserven als alumnes que arriben per aquesta via el 20 % de les places. Dins d'aquesta
via, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d'accés.

En tots els casos, per desfer situacions d'empat, s'aplica el resultat del sorteig.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les
vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

• Dates de la preinscripció

Presentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic)  Del 25 al 31 de maig

Presentació de documentació Fins a l’1 de juny

Publicació de llistes amb el barem provisional 23 de juny de 2021

Presentació de reclamacions Del 23 (a les 13.00 h)
al 30 de juny 

Publicació de llistes ordenades 8 de juliol 

Publicació de les llistes d'admesos 16 de juliol

Període de matrícula ordinària Del 19 al 23 de juliol 

Informació de vacants 2a fase d’admissió Del 26 al 30 de juliol

Ampliació de sol·licituds 2a fase d’admissió de participants en la
preinscripció 

De l'1 al 3 de setembre

Període de matrícula 2a fase d’admissió 7 al 10 de setembre
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