PROCÉS EXTRAORDINARI D'ADMISSIÓ

Poden participar en aquest procés extraordinari d’admissió als cicles formatius de
grau mitjà de formació professional les persones que compleixin els requisits d'accés
que estableix la normativa corresponent.
Quins són els passos a seguir per participar al procés extraordinari
d'admissió de formació professional?
•

El 8 de setembre de 2021 es publicarà el nombre de places escolars per
centre, cicle i torn.

•

El període per presentar sol·licituds en aquest procés extraordinari és del 8 al
10 de setembre de 2021. Has de descarregar-te la sol·licitud de
preinscripció, omplir-la i signar-la (sol·licitud de preinscripció). Tingues
present que si t'interessa més d'una opció del mateix centre, cal indicar els
cicles i torns per ordre de preferència.

•

La sol·licitud és presenta al centre, presencialment, i s'hi ha d'adjuntar la
documentació d'identificació, la de nota mitjana de l'ensenyament que permet
l'accés o de la prova d'accés i la credencial d'haver participat en el procés
ordinari de preinscripció si és el cas. Es poden presentar sol·licituds a diferents
centres sense que això impliqui duplicitat.

•

No més tard del 17 de setembre, el centre farà pública la llista de sol·licituds
amb plaça assignada, la llista de sol·licituds sense plaça assignada i la llista
de sol·licituds excloses, si és el cas, així com la forma i dates de matriculació.

Us detallem la nostre oferta:
Ensenyament

Curs

Torn

Vacants

CFPM AE10 - Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

1

Matí

8

CFPM CM10 - Activitats comercials

1

Matí

3

CFPM AG10 – Gestió Administrativa

1

Matí

3

CFPS AEA0 - Ensenyament i animació socioesportiva

1

Matí

3

CFPS AGB0 - Administració i finances

1

Tarda

3

CFPS CMD0 - Màrqueting i publicitat

1

Tarda

3

Criteris de selecció i priorització
L’oferta d’aquest procés és extraordinària i limitada. Si el nombre de sol·licituds que
s'han fet en un centre per als diferents cicles és superior al nombre de places que
ofereix per a cada torn, pot passar que algun dels alumnes que l'hagin triat com a
primera opció no hi obtingui plaça.
Per tant, és important que facis constar en la sol·licitud el màxim nombre de peticions
que s'ajustin a les teves prioritats, fins a un total de cinc, ordenades segons les teves
preferències.
Les sol·licituds s’ordenen en funció de si es va presentar sol·licitud en el procés
ordinari de preinscripció o no i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de
la qualificació mitjana acreditada.

Prepara la documentació que has de presentar
Documentació identificativa
•

Original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna (si és
estranger comunitari, el document d'identitat del país d'origen).

•

Si l'alumne/a és menor d'edat cal presentar també:
o

L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a
la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la
resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

o

L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare,
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, el document d'identitat del país
d'origen.

Documentació acreditativa de la qualificació mitjana d'estudis i del criteri de
prioritat
Tenint en compte que el procés és presencial, cal presentar:
•

Una certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten
l'accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d'accés.

•

El resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de formació
professional de grau mitjà per al curs 2021-2022, si és que vas participar-hi.

Què necessites per fer la preinscripció?
•

Codi identificador de l'alumne o l'alumna, RALC: és el número
d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), que s'assigna (de
manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius
públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen
l'activitat a Catalunya. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador,
el pare, la mare o el tutor o la tutora legal que faci el tràmit s'ha d'autenticar
electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l'alumne i, un cop
validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que
tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar
una rectificació de les dades.

•

Codi del cicle al qual vols accedir: trobareu aquest codi a la descripció de
la fitxa de l'estudi del cicle formatiu de formació professional de grau mitjà
corresponent, al web Tria educativa.

•

Documentació identificativa.

•

Documentació acreditativa de l'expedient acadèmic.

•

Resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de formació
professional de grau mitjà per al curs 2021-2022, si és que vas participar-hi.

