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Tota la informació de preinscripció la podeu consultar a   institutguindavols.cat 

i també al web d’ensenyament  queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripció/ 
 

A. Quins passos cal seguir per fer la preinscripció? 

 

B. Quines són les dates clau? 

PREINSCRIPCIÓ 

Matrícula 

2n període d’admissió * 

Sol·licitud 
Llistes amb 
puntuació 
provisional 

Reclamacions 

Publicació de 
la llista 

definitiva 
d’admesos 

Sol·licitud 
Llista 

d’admesos 

del 16 al 24 
de maig 

6 de juny 
del 7 al 9 de 

juny 
3 de juliol 

del 4 a l’11 de 
juliol 

6 i 7 de 
setembre 

abans de 
l’inici de curs 

  * Només per a les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça, o que van obtenir plaça però no es van matricular. 
 

C. Quina documentació cal que aportis? 

En tots els 
casos 

▪ Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, 

document d'identitat del país d'origen. 

▪ Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n té. 

▪ Cal presentar un 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. 

(Més informació a l’apartat G al dors d’aquest full) 

+  

Si l’alumne és 
menor d’edat 

▪ Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) 

o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del 

passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

▪ Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en 

situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. 
 

Vies d’accés, criteris de prioritat i codis dels cicles al dors d’aquest full                                                 → → →  
 

 

Per a més 
informació 

  973 238 047 
institutguindavols.cat 

 

c5002726@xtec.cat 

Institut Guindàvols 
c\ Eugeni d’Ors, s/n 

25196 – Lleida 

1. Informar-se del 
procés

• 1.1 Consulteu les dates  
clau a l'apartat B.

• 1.2. Podeu consultar 
quines són les vies 
d'accés i els criteris en 
l'assignació de places 
als apartats D i E del 
dors d'aquest full

2. Cercar la 
documentació a 

presentar

• 2.1. En tots els casos cal 
presentar la 
documentació indicada 
a l'apartat C.

• 2.2. També cal tenir a 
mà per a la sol·licitud els 
codis dels cicles 
formatius en que us 
preinscriviu. Els trobareu 
a l'apartat F.  

3. Fer la sol·licitud

• 3.1. La sol·licitud es fa 
TELEMÀTICAMENT (des 
de casa o al centre si 
teniu dificultats). 
Trobareu l'enllaç a la 
sol·licitud a 
institutguindavols.cat.  
3.2. Cal portar el 
comprovant de la 
sol·licitud imprés i la 
documentació a la 
secretaria de l'Institut.

4. Consultar les 
llistes 

• 4.1. Consulteu les llistes 
provisionals amb la 
prioritat assignada a la 
vostra sol·licitud.  

• 4.2. Si ho considereu 
oportú  podeu reclamar. 

• 4.3. Un cop es resolen 
les reclamacions es 
publiquen les llistes 
definitives.

5. Matricular-se

• 5.1 Finalment us heu de 
matricular al centre 
assignat. No n'hi ha 
prou amb la 
Preinscripció. Si no feu 
la matrícula perdreu la 
plaça assignada.

• 5.2. Consulteu la 
documentació, preus, i 
com fer-la al web del 
l'institut: 
institutguindavols.cat.



Accés als cicles formatius de grau mitjà: 

Títol d’ESO o d'un nivell acadèmic superior. / Títol de tècnic/a auxiliar (FP-1). / Títol de tècnic/a. / Haver superat els dos primers cursos del BUP o bé tenir un màxim de dues matèries 
pendents en el conjunt d'aquests dos cursos. / Haver superat el primer cicle d'ensenyament secundari experimental (cicle 14-16). / Haver superat un mòdul professional 2 experimental. / 
Haver superat, dins els ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del pla de 1963 o el segon curs de comuns experimental. / Haver superat altres estudis declarats 
equivalents a algun dels anteriors, a efectes acadèmics. / Haver superat el curs de formació específic d'accés a cicles formatius de grau mitjà. 
 

Accés mitjançant prova als cicles formatius de grau mitjà: Proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà. / Proves d'accés per a qualsevol cicle formatiu de grau superior. / Proves d'accés 
de grau mitjà o de grau superior d'ensenyaments esportius o d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny (o haver-ne superat la part comuna). / Proves d'accés a la universitat per a més 
grans de 25 o 45 anys. / Accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional i tenir 40 anys o més. / Prova d'accés als mòduls professionals experimentals. 

 

D. Vies d’accés. Reserva de places 

▪ Graduat en educació secundària (ESO) 60 % 

▪ PQPI  
▪ Formació professional bàsica 

20 % 

▪ Prova d'accés (o exempció)  
▪ Curs específic d'accés  
▪ Altres titulacions que permeten l'accés 

20 % 

 

E. Criteris d’assignació de 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. 

 

F. Codis dels cicles formatius. 

Codi Nom del cicle formatiu 

CFPM IM30 Tècnic en Instal·lacions frigorífiques i de climatització 

CFPM IM20 Tècnic en Instal·lacions de producció de calor 

CFPM IM10 Tècnic en Manteniment electromecànic 

CFPM FM20 Tècnic en Mecanització 

CFPM TX50 Tècnic en Confecció i Moda 

 

 

 

 

 

G. Aclariments sobre els certificats de qualificacions. 

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

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ Alumnes amb prova d’accés: si 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 corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre 
el certificat de superació de la prova). 

 

 


