PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
curs 2020/2021
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL

* Presentació de les sol·licituds

del 10 al 17 de juny

* Publicació de les llistes amb la puntuació provisional

13 de juliol

* Termini per presentar reclamacions

del 14 al 16 de juliol

* Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions

20 de juliol

* Sorteig del número de desempat

20 de juliol

* Llistat per ordre de sorteig

23 de juliol

* Llistat d’alumnes admesos i llista d’espera

30 de juliol

* Període de matriculació

de l’1 al 7 de setembre
Informació general

La preinscripció no es presencial, emplenar el model de preinscripció que trobareu
a la nostra web, juntament amb la documentació corresponent i enviar per correu a:
o a8031502@xtec.cat
o infosecretaria@vilanova.escolateresiana.com
En el cas de voler fer la preinscripció presencial s’ha de demanar cita prèvia al tel:
o 93.893.06.17
Documentació identificativa
 Sol·licitud de preinscripció per al CFGS de l’Escola Santa Teresa de Jesús ( podeu
descarregar-la del nostre web : vilanova.escolateresiana.com o bé, demanar-la al
correu del centre).
 Original i fotocopia del DNI, NIE o Passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta
d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual).

Barem de prioritat d’admissió
Criteris de puntuació
Per optar a cursar un cicle formatiu de grau superior cal formalitzar la sol·licitud corresponent
encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de
presentar al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.
Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen alguns dels requisits
següents:
 Tenir el títol de batxillerat.
 Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista.
 Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
experimental.
 Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior
(CAS).
 Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 També si pot accedir amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle que es vol
cursar.
En els cicles formatius de grau superior les sol·licituds s’ordenen, dins de cada via d’accés i
d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis que
permeten accedir-hi o qualificació de la prova d’accés.
Per a l’alumnat que accedeixi per la via de batxillerat o estudis equivalents, es fa una
reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de
batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les
modalitats prioritàries. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació
mitjana dels estudis.
Per a alumnes que acrediten un títol de tècnic i també formació relacionada amb l’accés als
cicles de grau superior, hi ha una reserva del 20% de les places.

Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:

 En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que
han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o en el curs
de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 En segon lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que han
cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de
preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no
han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de
preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 En quart lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que no han
cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de
preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés
o el curs de preparació per a les proves d’accés.
 En sisè lloc, els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació
professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixin
d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 En setè lloc, els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació
professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixin
d’una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació obtinguda en la
formació relaciona amb l’accés als cicles de grau superior al·legada.

Per a l’alumnat que accedeix per la via de la prova d’accés, o que tenen l’exempció total
d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que permeten l’accés, es fa una reserva de places
del 20%. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de
l’estudi al·legat.

Documentació acadèmica



Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o de la qualificació de la
prova d’accés. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.



En el cas d’alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: poden
acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions a la llista
de sol·licituds.



En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries d’aquestes proves de la Generalitat
de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar certificat de superació de la prova. La
qualificació de la prova d’accés s’obtindrà de l’aplicació de gestió de proves del Departament
d’Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem
provisional. Si no s’ha pogut obtenir, es podrà 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.



En el cas d’alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any
actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través de la web corresponent. Caldrà presentar
el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matricula.



Les persones exemptes de fer la prova d’accés a aquests ensenyaments per haver superat les
proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys, ho han d’acreditar amb el certificat de
superació d’aquesta prova.



En el cas que s’al·legui per accedir el curs d’orientació universitària (COU), la qualificació mitjana
l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis d’acord amb l’establert en la resolució
d’11d’abril de 2008, de la Secretaria General d’Educació, per la qual s’estableixen les normes de
conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l’expedient acadèmic de
l’alumnat de batxillerat i cursos d’accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 de maig, d’ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d’abril de 2008).



En el cas que s’al·legui un títol de tècnic especialista (FP2), la qualificació mitjana l’ha de calcular el
centre on s’han acabat els estudis.

Si no es presenta la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s’assigna

