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CICLES FORMATIUS
D’FP DE GRAU BÀSIC

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA
Preinscripció
 Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig de 2021
 Termini per presentar la sol·licitud al centre: del 17 al 26 de maig de 2021
 Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació: 1 de juny de 2021
 Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds amb puntuació: del 2 al 8 de juny de 2021
 Sorteig del número de desempat: 3 de juny de 2021
 Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions: 10 de juny de 2021
 Publicació de l'oferta final: 14 de juny de 2021
 Llistes d'alumnes admesos: 15 de juny de 2021

Matrícula
 Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2021
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar al centre en el termini establert,
la documentació següent:
A) Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos):
o Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
o Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si la persona
sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE.
o Original i fotocòpia del document del consell orientador en què es recull la proposta de l’equip
docent.
B) Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:


Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la
mare, tutor/a, guardador/a de fet.
- Quan el domicili habitual estigui dins dels mateixos serveis territorials del centre: 30 punts.
- Quan el lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a, el guardador/a de fet, es troba dins dels mateixos
serveis territorials del centre: 20 punts.
Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més
d'un dels supòsits previstos.
Documentació a presentar:
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el
cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència
on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant
municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona
sol·licitant.



Renda anual de la unitat familiar
Quan el pare o la mare, el tutor/a, Són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10
punts.
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de
ciutadania.



Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans
Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare,
tutor/a, un germà/ana de l'alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
Documentació a presentar:
Original i fotocòpia a targeta acreditativa vigent de la discapacitat.
En el cas dels pensionistes, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat
permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa.
Criteri complementari
 Si l'alumne/a forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Documentació a presentar:
Original i fotocòpia títol vigent de família nombrosa o monoparental.

