Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

web educació

NOVETATS
- Alumnes que acaben BATXILLERAT o CICLES GRAU MITJÀ al 2018-2019, o van
acabar al 2017-2018 o 2016-2017 NO CAL PRESENTAR CERTIFICAT DE NOTES EN
PREINSCRIPCIÓ. LA NOTA ES RECUPERARÀ AUTOMÀTICAMENT (els que hagin
d’anar a extraordinària aquest 2018-2019 SÍ hauran de presentar el certificat de nota final els dies
de reclamacions)
- 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 com a major d’edat.
MOLT IMPORTANT: Verifiqueu, al LLISTAT PROVISIONAL DEL 28 DE JUNY, que la
NOTA carregada sigui CORRECTA.

A) Sol·licitud ELECTRÒNICA
NO S’HA DE PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ D’IDENTIFICACIÓ (DNI, NIE, ...)

NOMÉS caldrà presentar còpia del RESGUARD DE SOL·LICITUD i del CERTIFICAT DE
NOTA FINAL de l’estudi al·legat en casos que no es pugui recuperar la nota o validar els
criteris al·legats (sempre original i fotocòpia). Per exemple:
- Alumnat que finalitza el Batxillerat o un cicle de Grau Mitjà al 2018-2019 i que hagi
d’anar a l’avaluació extraordinària.
- Alumnat que hagi aprovat el Batxillerat o un Grau Mitjà abans de 2016-2017 o fora de
Catalunya

NOMÉS es pot fer per INTERNET :

- Alumnat amb un cicle de Grau Mitjà i que hagi al·legat haver superat un curs d’accés o
incorporació a cicles de grau superior (CAS o CIS) o acrediten formació per a les proves
d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés (PPAS).

A) Sol·licitud ELECTRÒNICA:

- Alumnat que hagi superat la Prova d’Accés abans de 2011 o fora de Catalunya.

Només per a alumnes que disposin d’aquest dos requisits:
B) Sol·licitud en SUPORT INFORMÀTIC

- Tenir IDALU (identificador d’alumne al RALC )
Tots els alumnes escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-2016
en tenen. Demanar al centre d’última matrícula.

Un cop emplenada la sol·licitud, s’ha de registrar i imprimir el COMPROVANT que cal
signar i presentar, al centre de primera petició, amb la documentació següent :

- Estar registrats a IdCAT Mòbil
(o disposar d’altre tipus de certificat electrònic
que acrediti la seva identificació).
Donar-se d’alta a: https://idcatmobil.seu.cat/

preinscripció

idcatmòbil

del
al

B) Sol·licitud en SUPORT INFORMÀTIC:

29 de maig
5 de juny

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

fins el 7 de juny

Llistat amb la puntuació provisional (NO són llistes d’admesos):

28 de juny

Reclamacions i presentació dels certificats amb la nota final BTX i CFGM
superats en avaluació extraordinària

1, 2, 3 i 4 de juliol

Llistat puntuació un cop resoltes reclamacions (NO són llistes d’ admesos):

8 de juliol

Llistat ordenat definitiu (NO són llistes d’ admesos):

10 de juliol

Llistats d’ADMESOS al centre i llistes d’ESPERA:

17 de juliol

Matriculació (no formalitzar matrícula dins de termini comporta la
pèrdua de plaça):
Gestió de les llistes d’ESPERA i OFERTA PLACES VACANTS
(acte PRESENCIAL)
www.inslessalines.cat

secretaria@inslessalines.cat

Fotocopia del DNI,NIE, PASS o altres documents d’identitat del sol·licitant
Fotocopia TSI (Targeta Sanitària Individual)
Menors de 18 anys, 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 DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE
L’ESTUDI AL·LEGAT (segons correspongui):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

del 18 al 23 de juliol
24 juliol a les 10h.
93 379 40 97

i)
j)

Certificat de nota final de Batxillerat
Certificat de nota final de Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Certificat de Prova d’Accés (si s’ha superat abans del 2011 o fora de Catalunya)
Pàgines. 22 i 23 del llibre de Batxillerat LOGSE
Historial acadèmic de Batxillerat LOE
Certificat de nota final d’altres estudis que permeten l’accés: altre cicle de Grau
Superior, COU, BUP, FP2, ...
Certificat de superació del curs específic d’accés o d’incorporació a cicles de grau
superior CAS-CIS
Certificat de superació del curs de formació per a la prova d’accés o del curs de
preparació per a les proves d'accés (PPAS)
Sol·licitud d’Homologació d’estudis estrangers o la Resolució d’Homologació si
s’ha obtingut a partir de 2016 (sense nota és considera un “5”)
Certificat de Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Opcions prioritàries del curs de formació d’accés o
d’ incorporació a grau superior (CAS-CIS)
a) Famílies professionals de
CT
HS
AR
formació professional
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 ordenarles en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.
• Via d’accés Batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics: COU, BUP), hi ha una
reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats
prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds
s'ordenen segons la qualificació mitjana.
• Via títol de tècnic (CFGM), hi ha una reserva de places del 20%.
Per aquesta via, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:
1. L’alumnat que acrediti un CFGM de la mateixa família professional + CAS/CIS
amb optativa prioritària (veure quadre “Opcions prioritàries CAS / CIS” )
2. L’alumnat que acrediti un CFGM d’altra família professional + CAS/CIS amb
optativa prioritària (veure quadre “Opcions prioritàries CAS / CIS” )
3. L’alumnat que acrediti un CFGM de la mateixa família professional + CAS/CIS
amb optativa no prioritària (veure quadre “Opcions prioritàries CAS / CIS” )
4. L’alumnat que acrediti un CFGM d’altra família professional + CAS/CIS amb
optativa no prioritària (veure quadre “Opcions prioritàries CAS / CIS” )
5. L’alumnat que acrediti un CFGM + formació per a les proves d’accés (CFA) o
curs de preparació per a les proves (PPAS) (veure quadre “Opcions prioritàries
CAS / CIS” )

Activitats físiques i esportives
X
X
X
Administració i gestió
X
Agrària
X
Arts gràfiques
X
X
Arts i artesanies
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
X
Hoteleria i turisme
X
X
Imatge i so
X
X
Imatge personal
X
X
Indústries alimentàries
X
Indústries extractives
X
Informàtica i comunicacions
X
Instal·lació i manteniment
X
Maritimopesquera
X
Química
X
Sanitat
X
Seguretat i medi ambient
X
X
Serveis socioculturals i a la comunitat
X
Tèxtil, confecció i pell
X
Transport i manteniment de vehicles
X
Vidre i ceràmica
X
X
X
b) Cicles formatius Arts plàstiques i disseny
X
X
X
c) Ensenyaments esportius
CT: Cientificotecnològica AR: Artística HS: Humanística i social EE: Esportiva
Famílies professionals

Opcions

Famílies professionals

6. L’alumnat que acrediti un CFGM d’una família professional afí (veure quadre
“Famílies prof.-Opcions”)

Activitats físiques i esportives

B

Indústries alimentàries

Administració i gestió

C

Indústries extractives

7. L’alumnat que acrediti un CFGM d’una família professional no afí (veure quadre
“ Famílies prof.-Opcions”)

Agrària

B

Informàtica i comunicacions

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació
final obtinguda al cicle de grau mitjà (CFGM) al·legat
• Via Prova d'Accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions (FP2, altre
CFGS, titulació universitària,...) que permeten l'accés; reserva del 20%. Les
sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o dels estudis al·legats.
Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents,
les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.
www.inslessalines.cat

secretaria@inslessalines.cat

93 379 40 97

EE

Opcions
B
A
AiC

Arts gràfiques

A

Instal·lació i manteniment

A

Comerç i màrqueting

C

Maritimopesquera

A

Edificació i obra civil

A

Química

B

Electricitat i electrònica

A

Sanitat

Energia i aigua

A

Seguretat i medi ambient

BiC

Fabricació mecànica

A

Serveis soc. a la comunitat

BiC

Fusta, moble i suro

A

Tèxtil, confecció i pell

A

Hoteleria i turisme

C

Transport i mant. de vehicles

A

Imatge i so

A

Vidre i ceràmica

Imatge personal

B

Prevenció de riscos professionals

B

A
A, B i C

