PREINSCRIPCIÓ CICLE SUPERIOR 2019-2020
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Publicació de l'oferta inicial
Presentació de les sol·licituds
Presentació de documentació pendent, però no de sol·licituds
Publicació de la llista amb el barem provisional
Reclamacions (i data límit presentació notes Prova d’Accés)
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Sorteig número de desempat (Via Augusta 202 -11h el resultat es difondrà a partir de les 12)
Publicació de la llista ordenada definitiva
Publicació de l'oferta final
Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès i d’espera
Període de matriculació

24 de maig
29 de maig al 5 de juny
fins el 7 de juny
28 de juny
1 al 4 de juliol
8 de juliol
9 de juliol
10 de juliol
16 de juliol
17 de juliol
18 al 23 de juliol

Un cop finalitzat el procés ordinari de matrícula de l'alumnat participant en el procés de preinscripció i matriculació, podran
matricular-se en els centres que encara disposin de places. Així mateix, els centres que el mes de setembre disposin de places
vacants poden organitzar una nova convocatòria. I quan després d’aquests 2 processos de matrícula, en un crèdit, mòdul o
unitat formativa restin vacants, el centre pot admetre matrícula parcial, de persones que compleixen les condicions d’accés al
cicle.

HORARI - Dilluns a Divendres, de 9:00 a 11:00 i de 12:00 a 14:00
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR DINS EL TERMINI
ESTABLERT
 La sol·licitud de preinscripció. Cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus d’ensenyament,
al centre demanat en primer lloc (juntament amb la documentació acreditativa), però s’hi poden
indicar més peticions a diversos centres, cicles i torn, sempre ordenats per ordre de preferència.
 Original i fotocopia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a.
 Original i fotocopia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor
(menors d’edat).

 Original i fotocopia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (menors d’edat). Si està en
situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Dpt. T.A.S.i.F.

 Identificador de l’alumne (RALC)
 Original i fotocopia del TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. Les persones més grans de 28
anys que no disposin d’ella, han d’acreditar que disposen d’una assegurança equivalent a la
cobertura de l’assegurança escolar obligatòria.
 Original i fotocopia del NUSS (nº afiliació) de l’alumne/a. (Tresoreria Gral. Seguretat Social (901 50 20 50)).
 Original i fotocopia de la qualificació de la prova d’accés al cicle; o Certificació acadèmica de la
qualificació mitjana de l’expedient acadèmic que dóna Accés Directe (amb dos decimals): Títol de
Batxiller d’Arts o d’altra modalitat, si s’han cursat 3 matèries de la via d’arts plàstiques, Títol de Tècnic
Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, Títol de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics, Títol de
Tècnic Superior de FP d’una família equivalent, Títol Superior de Disseny, Conservació i Restauració
de Béns Culturals o certificat de superació de la prova d’accés. Títol Superior d’Art Dramàtic
(escenografia), Títol d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial,Títol de Llicenciatura en Belles Arts o
equivalent, o certificat de superació de la prova d’accés, Títol d’Arquitectura, Resolució d’Exempció
de la Direcció General de Formació Professional Inicial. Si no es presenta dins el termini establert, la
sol·licitud no s’assigna.
Comte d’Urgell, 187 (Edifici 21)
Recinte de l’Escola Industrial
08036 Barcelona
Telèfon: 93 321 90 66
a8042354@xtec.cat
ea-artlaindustrial@xtec.cat
www.artlaindustrial.cat

La falsedat o el frau en les dades al·legades així com presentar 2 sol·licituds, comporta
la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent, si s’escau, la
pèrdua de la plaça.
Qualsevol criteri, al·legat, però no acreditat documentalment, dins el termini establert, implica
que el criteri afectat NO es considerarà a efecte de barem. Sense nota mitjana, ni tan sols
s’assignarà.
Si la sol·licitud s’ha tramés mitjançant suport informàtic, cal imprimir, signar la sol·licitud i junt
amb la documentació acreditativa, presentar-la dintre el termini establert, al centre de primera
opció.
Els alumnes que NO formalitzen la matrícula (fent efectiu l’import del preu públic corresponent)
en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.
Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per
causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen
condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs no presenten la
documentació pendent. En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s’ha de acreditar que
s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació, i la matrícula és condicionada a la resolució
positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació.
Per als esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que acrediten els requisits acadèmics
corresponents i superen la prova específica, hi ha una reserva en l’oferta de places de cicles
d’arts plàstiques i disseny. En el moment d’adjuntar la documentació de la preinscripció, cal
acreditar la condició de tal.

CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ D’ALUMNAT

 La qualificació de la prova d’accés al cicle (es reserva un 33% de places);
 La qualificació mitjana de l’expedient acadèmic que dóna dret a l’exempció de la prova d’accés
 Si per una de les vies d’accés NO s’ocupen TOTES les places que li corresponen, s’ocupen pel
possible alumnat excedent de l’altra via.

Informació preinscripció i matrícula: impresos, documentació,
cercador centres, ....:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

