Resta d’Alumnat

Alumnat amb continuïtat d'escolarització
A l’adreça web:

A l’adreça web:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-graumitja/inici/

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-graumitja/inici/

Per a aquest procés només es pot demanar places per
al primer curs.
Poden participar en aquest procés:
Poden participar en aquest procés:

• L'alumnat que ha obtingut el títol de l'ESO anteriorment a
l'any en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t
curs de l'ESO, però no ha participat en el procés per a
alumnat amb continuïtat d'escolarització, o no ha estat
admès en aquesta convocatòria.

• L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està
cursant el 4t curs de l'ESO o està escolaritzat en un sistema
educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO.

• L'alumnat que ha superat un programa de qualificació
professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic
que no ha participat en el procés per a alumnat amb
continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquest
convocatòria.

• L’alumnat que ha superat un programa de qualificació
professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o
formació professional bàsica.

• L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a
l'accés als cicles de grau mitjà CAM (inclou PFI) o ha
superat la prova d'accés i que durant l'any de presentació de
la sol·licitud fa com a màxim 18 anys.

Criteris d’assignació
• Tenen una reserva del 70%: alumnes que hi accedeixen
per la via de l'ESO o estudis equivalents.
• Tenen una reserva del 20%: alumnes que hi accedeixen
per la via dels programes de qualificació professional inicial
(PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació
professional bàsica.

• Tenen una reserva del 10%: alumnes que ha realitzat el
curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau
mitjà CAM (inclou PFI) o, ha superat la prova d'accés .

•

• L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a
l'accés als cicles de grau mitjà CAM (inclou PFI) , ha superat
la prova d'accés o té altres requisits d'accés i és major de
18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys
durant l'any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció
que no han participat en el procés per a alumnat amb
continuïtat d'escolarització, o que no hi han estat admesos.

Criteris d’assignació
Les places s'assignen a les vacants resultants de l'oferta final
que es publicarà el 7 de juliol, finalitzada l'assignació de
l'alumnat admès del procés per a alumnat amb continuïtat
d'escolarització.

Calendari alumnat amb continuïtat d'escolarització
Presentació de sol·licituds: Del 20 al 26 d’abril
Llista provisional: 6 de maig
Presentació reclamacions: Del 6 al 12 de maig
Llista definitiva d’admesos i exclosos: 16 de maig
Llista amb puntuació provisional: 9 de juny
Presentació reclamacions puntuació provisional:
Del 9 al 16 de juny
Llistes amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de
juny
Sorteig (sol·licituds empatades): 22 de juny
Llista ordenada: 28 de juny
Llistat d’alumnes admesos: 8 de juliol
Període de matriculació: Del 11 al 15 de juliol

Calendari resta d’alumnat
Presentació de sol·licituds: Del 17 al 23 de maig
Llista amb puntuació provisional: 9 de juny
Presentació reclamacions puntuació provisional:
Del 9 al 16 de juny
Llistes amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de
juny
Sorteig (sol·licituds empatades): 22 de juny
Llista ordenada: 28 de juny
Llistat d’alumnes admesos: 15 de juliol
Període de matriculació: Del 18 al 22 de juliol
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