
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Daniel Blanxart i Pedrals                                 
                                             
 

 
Carrer Vall d’Aran 96-98
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 07 34
Fax 93 778 35 88
iesdanielblanxart@xtec.cat
http://www.insdanielblanxart.cat 

 

 

INSTRUCCIONS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA. 
CURS 2018/2019 

 

 

HORARI D’ATENCIÓ ESPECIAL: DEL 14 AL 24 DE MAIG DE 2018 

MATINS:  DILLUNS a DIVENDRES  de 10 a 13 H 

TARDES: DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES de 17 a 18,30 H 

Les sol·licituds de preinscripció s’han de formalitzar amb suport informàtic a través de la 
pàgina web del nostre centre: www.insdanielblanxart.cat a l’apartat de secretaria 
(Preinscripció i matrícula). 
 
Posteriorment, el document imprès que s’ha obtingut en la tramitació de la sol·licitud i la 
documentació corresponent s’han de presentar al centre en l’horari i dies establerts. 

 

CALENDARI 

Preinscripció  

 Oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018 
 Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018 
 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018 
 Presentació de reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018 
 Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny 

de 2018 
 Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h. 
 Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018 
 Oferta final de places escolars: 29 de juny de 2018 
 Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2018 

Matrícula  

 Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2018 

Un cop ha finalitzat el període de matriculació s’activa la llista d’espera formada per les 
sol·licituds de les persones que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena 
pels criteris de prioritat i el número de desempat. 

El 4 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament publica els centres i cicles 
amb places vacants. 

S'obre així un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que  

http://www.insdanielblanxart.cat/


 
 

han participat en el primer període i que:  

- no han obtingut plaça, o 
- han obtingut plaça però no s'han matriculat. 

 Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 
2018 

 Termini per confirmar i ampliar la sol·licitud: 5 i 6 de setembre de 2018 
 Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2018-2019 

Les persones interessades poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, en 
el marc de les places vacants, accedint-hi mitjançant un formulari. Les sol·licituds 
s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats o de la prova d'accés. 

DOCUMENTACIÓ 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini 
establert al centre que s'ha demanat en primer lloc. 

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el 
criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s'aplica 
respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud. 

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per 
ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de 
desempat. 

Documentació identificativa  

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar l’original i fotocòpia del DNI, NIE 
o passaport.  

Els alumnes menors d’edat també han de presentar els documents següents: 

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

guardador/a de fet), el NIE o del passaport. 

Criteri de prioritat per a l'assignació de les places  

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que 
permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o 
de la prova d'accés. 

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places: 

- Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva 
del 60%. 

- Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la 

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/equivalencies-eso.pdf


 
 

formació professional bàsica. 

- Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres 
titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de 
formació i inserció (PFI) que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la 
seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació 
obtinguda a la prova. 

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, 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 forma 
proporcional. 

El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents: 

 certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a 
aquests ensenyaments o 

 certificat de la qualificació de la prova d'accés. 

 - Els alumnes que encara cursen els estudis han de presentar el certificat de la qualificació 
mitjana dels cursos d'aquests estudis avaluats definitivament. 

- Els alumnes que han completat l'etapa d'ESO han de presentar el certificat acadèmic de la 
qualificació mitjana numèrica de l'etapa; en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia 
de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació 
mitjana de l'etapa en forma numèrica. 

- Els alumnes procedents d'estudis estrangers han de presentar la credencial 
d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, 
poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es 
demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5. 

- Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir 
de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de 
gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de 
preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar 
la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista 
de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. 

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 
anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través 
del web. 

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell  

Per tenir dret a la reserva de plaça per a esportistes d'alt rendiment cal presentar un dels 
documents següents: 

- la còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat 
inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics),  



 
 

- el certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita o altra documentació 
acreditativa que la normativa estableixi. 

CONSULTA DELS RESULTATS 

En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els 
resultats del procés de preinscripció. 

Podeu consultar els resultats des d'aquesta mateixa pàgina 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/consulta-resultats/ 

per fer-ho es necessita: 

 El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb 
aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud. 

 El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o 
tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes o de 
l'alumne o alumna (si és major d'edat). 

Llistes de sol·licituds amb la puntuació  

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb 
la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la 
sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot 
presentar una reclamació al mateix centre. 

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de 
cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas 
d'empat). 

Sorteig públic  

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen 
la mateixa puntuació. 

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades  

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número 
de desempat.  

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera  

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que 
tenen un altre centre assignat. 

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera 
formada per les sol·licituds de les persones que han demanat el centre en primera opció. 
La llista s'ordena pels criteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la 
llista d'espera i ofereix les vacants als participants. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/calendari/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/consulta-resultats/


 
 

 

 

                       

 



 
 

                                                                                                                 


