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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 
Les persones que han estat escolaritzades a Catalunya des del curs 2015/16 i que disposen d’un sistema 
d’identificació digital, poden utilitzar la sol·licitud electrònica, que facilita la recuperació de les dades de 
l’alumna o alumne que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya. En aquest cas, el tràmit de 
presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap 
documentació .  
 
Si no es pot utilitzar el formulari electrònic, cal utilitzar la sol·licitud en suport informàtic i caldrà fer arribar 
el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc, en el termini establert, 
mitjançant un correu electrònic a la bústia oficial del centre. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també 
s'ha d’enviar la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne, així com la documentació 
acreditativa del criteri de prioritat, escanejada o fotografiada per les dues cares. 
 
En tot cas, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa dels criteris de prioritat 
escanejada o fotografiada per les dues cares del criteri de prioritat que NO es pugui validar 
electrònicament, a la bústia electrònica oficial del centre (ieslapineda@xtec.cat) en el termini 
establert. 
 
Documentació identificativa:  
 Si l’alumne/a és major d’edat: s’ha d’enviar per correu electrònic només en el cas que NO s'hagi pogut 

validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard de la sol·licitud). 
o DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 
o TSI (targeta sanitària individual). 

 
 Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar, escanejats o 

fotografiats per les dues cares, els documents següents: 
o El DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que NO s'hagi pogut validar el document electrònicament; 

o passaport. 
o Llibre de família  o altres documents relatius a la filiació. 
o DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a). 

 
 
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 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 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. 
  
 
 

CICLES FORMATIUS  
GRAU MITJÀ 
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Documentació acreditativa del criteri de prioritat que cal presentar segons la via d'accés que s'ha 
d'acreditar:  

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

o certificat de la qualificació de la prova d'accés. 

 
-En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant 
quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, 
ja que 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. Si no s'ha pogut obtenir, cal enviar per correu electrònic, 
escanejat o fotografiat, el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de 
sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.  
 
- En el cas d'estudis d'ESO anteriors al curs 2017-2018, cal enviar per correu electrònic la certificació 
acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, la pàgina 27 del 
llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. 
 
- 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'Educació 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, enviant per correu electrònic del document acreditatiu, escanejat o fotografiat 
per les dues cares, 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 
d’enviar per correu electrònic una còpia impresa de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o 
fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació 
de la prova). 
 
- 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 es mostra a la 
llista de barem provisional, s'ha d’enviar per correu electrònic la credencial, escanejada o fotografiada, dins el 
període de reclamacions. 
La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han d’enviar per correu electrònic la credencial 
d'homologació amb la qualificació, escanejada o fotografiada; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara 
l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana 
o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5. 
 
Si es tracta d’estudis estrangers homologats, en el cas que no s’hagi pogut presentar la sol·licitud 
d’homologació corresponent a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per la covid-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya, es pot presentar una declaració responsable relativa al compromís d’homologar 
els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció als cicles de formació professional de grau 
mitjà.  


