
 
PREINSCRIPCIÓ Cicles Formatius 

GRAU SUPERIOR 18/19 
 

Tota la informació de preinscripció a  institutguindavols.cat 
i al web Estudiar a Catalunya queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripció/ 

 

A. Quins passos cal seguir per fer la preinscripció? 

 

B. Quines són les dates clau? 
PREINSCRIPCIÓ 

Presentació de sol·licituds 29 maig al 7 de juny  Publicació puntuació definitiva 5 de juliol 
Publicació puntuació provisional 27 de juny  Llista ordenada definitiva 10 de juliol 
Reclamacions 28 juny al 3 de juliol  Publicació llista d’admesos i d’espera 17 de juliol 

MATRÍCULA 
del 18 al 23 de juliol 

 

 

C. Quina documentació cal que aportis? (Només per les sol·licituds amb SUPORT INFORMÀTIC) 

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. 
 Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles 

o certificat de la qualificació de la prova d’accés 
o certificat de la qualificació de la formació relacionada amb l'accés. 

+  

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 a  
l'apartat D al dors 
d'aquest full.

•1.3. Consuteu els codis 
dels cicles formatius en 
que us voleu 
preinscriure. Els 
trobareu a l'apartat E. 

•2.A. Sol·licitud 
ELECTRÒNICA:

•El tràmit de presentació 
és totalmet electrònic.

•Requereix d'una 
identificació digital. 

•No es necessari aportar 
documentació (si no es 
pot validar el criteri de 
prioritat 
electrònicament caldrà 
aportar-lo 
presencialment).

•No es possible en tots 
els casos. 

•2.B. Formulari en 
SUPORT INFORMÀTIC:

•La sol·licitud es fa 
mitjançant un formulari 
al web de preinscripció.

•Un cop feta cal portar el 
comprovant de la 
sol·licitud imprés i la 
documentació a la 
secretaria de l'Institut.

•La documentació que 
cal aportar la trobareu a 
l'apartat F.

• Informació detallada 
d'ambdues opcions al 
web.

3. 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.

2. Fer la sol·licitud 
(hi ha dues opcions disponibles) 



D. Vies d’accés i criteris de prioritat. 
Reserva 
places 

 Batxillerat o estudis equivalents.  
(Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de  batxillerat prioritàries). 60 % 

 Títol de tècnic de formació professional: 
 1r grup. Alumnes que han el Curs de formació específic d'accés a cicles de 

grau superior (CAS) o el Curs de preparació per a la incorporació a cicles 
de grau superior (CIS), amb aquest ordre: 

- Provenen de la mateixa família professional i han cursat l’opció 
prioritària al CAS o el CIS. 

- Provenen d’una altra família professional i han cursat l’opció 
prioritària al CAS o el CIS. 

- Provenen de la mateixa família professional i no han cursat 
l’opció prioritària al CAS o el CIS. 

- Provenen d’una altra família professional i no han cursat l’opció 
prioritària al CAS o el CIS. 

 2n grup. Alumnat que acredita formació per a les proves d’accés o el curs 
de preparació per a les proves d’accés. 

 3r grup. Alumnes que no acrediten cap de les formacions anterior amb el 
següent ordre: 

- Procedeixen de la mateixa família professional o d’una afí. 
- Procedeixen d’una família professional no afí.  

20 % 

 Prova d'accés o exempció total de la prova. 
 Altres titulacions que en permeten l'accés.  

20 % 

 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 prioritats i la qualificació mitjana dels estudis o 
el curs o de la prova d'accés. 

 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. 

 

E. Codis dels cicles formatius. 

Codi Nom del cicle formatiu 

CFPS IMA0 Tècnic sup. en Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids. 

CFPS FMB0 Tècnic sup. en Programació de la producció en fabricació mecànica. 

CFPS TXE0 Tècnic sup. en Patronatge i moda. 

CFPS TXB0 Tècnic sup. en Vestuari a mida i d’espectacles. 

F. Documentació acreditativa del criteri de prioritat. 
Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar:  
- certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés al cicle o 
- certificat de la qualificació de la prova d'accés. 
 

Cal tenir en compte: 

 Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que 
al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no 
han de presentar cap certificat. La qualificació s'obté de les bases de dades 
del Departament d'Ensenyament. Només si no es mostra a la llista de barem 
provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions. 

 L’alumnat pendent de l'avaluació extraordinària ha de presentar el 
certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la 
llista de barem provisional. 

 Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per 
haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau 
superior han de presentar el certificat de superació de la formació. 

 Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 
2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de 
l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, 
s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions. 

 Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia 
de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions. 

 Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des 
de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de 
l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no surt a la llista de barem 
provisional, cal presentar la credencial en el període de reclamacions. 

 La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger 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. 

 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). 

 Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves 
d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el 
certificat de superació d'aquesta prova. 
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