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PREINSCRIPCIÓ Cicle Formatiu 
d’Ensenyaments Esportius: Futbol 

(Codi del cicle: TEGM 8201 / Codi del centre: 08046736) 
CURS 2021-22 

 

Documents Preinscripció: 
- Sol·licitud de preinscripció (https://www.insmilaifontanals.cat/esports) 
- Ser coneixedor/a de l’Identificador de l’Alumne/a (RALC o IDALU) ), si no es coneix 
cal sol·licitar-lo en el centre de procedència sempre que s’hagi cursat algun ensenyament a partir del 
curs 2015-16. 
- En un mateix document: 

* DNI o NIE vigent de l’alumne/a (per davant i darrera), on consti l’adreça 
actual; si no fos així, s’ha de presentar un certificat o volant municipal de 
convivència on constin els integrants de la família. 

* TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. 
* DNI o NIE dels pares o tutors, vigent (per davant i darrera). 

- Original llibre de família. 
- Original del requisit acadèmic i específic (descripció dels diferents requisits a 
l’apartat següent). 
 
 

Requisits d’accés per a l’assignació de places: 
- Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d’accés a 
l’especialitat esportiva corresponent. Si encara no s’ha realitzat la prova, s’ha de 
justificar amb el resguard de preinscripció a la prova, i entregar el certificat en el 
període de matriculació. Inscripció a la prova a: 
https://www.insmilaifontanals.cat/provaespecifica 

- Requisit acadèmic: 

   Via ESO, estudis equivalents o altres requisits acadèmics d’accés (reserva de 
places del 65%): 
- S’atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de l’expedient: 

* Original de la certificació de la qualificació mitjana numèrica per als 
alumnes que hagin completat l’etapa d’ESO o un títol de tècnic (en el 
cas d’estudis antics d’ESO, original de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat 
d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en 
forma numèrica). 

* L’alumnat que encara cursa els estudis en el moment de presentar la 
sol·licitud d’admissió, ha de presentar el certificat de la qualificació 

https://forms.gle/pZbnZVtFX6HtUXj38
https://www.insmilaifontanals.cat/provaespecifica


 

mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament (1r, 2n i 
3r d’ESO). 

- Els alumnes que al·leguin el 2n de batxillerat unificat i polivalent (BUP, màxim 2 
suspeses entre els dos cursos), el curs d’orientació universitària (COU), un títol de 
tècnic/a auxiliar (FP1) o un títol de tècnic especialista (FP2), han de presentar 
l’original del certificat de qualificació mitjana numèrica. En cas de tindre nota 
qualitativa, la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis. 
- Altres estudis equivalents: 2n curs del primer cicle experimental de reforma dels 
ensenyaments mitjans, mòdul professional de nivell 2, 3r curs d’ensenyaments 
comuns pla 63 o 2n curs d’ensenyaments comuns experimental d’arts aplicades i 
oficis artístics. 
- En el cas d’alumnes que al·leguen estudis estrangers, s’ha de presentar 
l’original de la credencial d’homologació o el certificat de qualificació mitjana. 
Si en la credencial d’homologació no consta la qualificació mitjana, la persona 
interessada pot demanar-ne el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa. Si no ho fa o no se li pot calcular dins de termini, es 
considerarà un 5. 

   Via prova d’accés, el curs de formació específic d’accés (reserva de places del 
10%): 
- Original de la superació de la prova general d’accés als cicles d’ensenyaments 
esportius de grau mitjà. 

* Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat 
a les proves d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, 
accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació 
obtinguda a la prova. 

 

- Els alumnes que han superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau 
mitjà de formació professional, han de presentar l’original del certificat de 
superació durant el període de preinscripció. 
- Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans 
de 25, 40 o 45 anys, han de presentar l’original del certificat de superació d’aquesta 
prova durant el període de preinscripció. 

   Altres vies que impliquen reserva de places: 
- Reserva del 5% de les places pels alumnes que acreditin algun grau de 
discapacitat. 

- Reserva del 10% de les places pels alumnes que acreditin ser esportistes d’alt 
rendiment. 

- Reserva del 10% de les places per a qui acrediti l’homologació del diploma 
federatiu o la correspondència establerta en la disposició addicional quarta i la 
disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial. 

   Alumnes de 2n nivell: 
- Certificació de superació dels estudis de primer nivell de la mateixa modalitat. 

 



 

Procés d’assignació de places: 
Per assignar les sol·licituds, aquestes s’ordenen de manera descendent d’acord 
amb la puntuació obtinguda en sumar la qualificació mitjana del requisit d’accés 
(estudis) que s’al·lega en el moment de la sol·licitud i la puntuació dels altres criteris 
al·legats i acreditats (Criteris: Dos punts si el domicili de la persona sol·licitant està 
a l’àrea d’influència del centre,  per als cicles d’ensenyaments esportius és tot 
Catalunya. Un punt si s’ha fet la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva 
corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya o 
s’ha obtingut l’acreditació dels requisits esportius del Departament d’Educació de la 
Generalitat). 
El procediment de desempat es duu a terme en cada centre i es realitza de la 
manera següent: un cop assignades les places als alumnes amb puntuacions 
superiors, s’introdueixen en una bossa els noms dels que tenen la puntuació que 
cal desempatar i s’extreuen tants noms com places vacants hi ha. 

 
Pots consultar els resultats dels diferents llistats a través de 

https://www.insmilaifontanals.cat/esports 
 

 
 
Preus públics: 

1. Els alumnes menors de 28 anys estan obligats a pagar l’Assegurança 
Escolar Obligatòria, que és d’un import d’1,12€. 

2. La matrícula dels diferents ensenyaments esportius és la següent: 
1r nivell futbol: 649,50€ 
2n nivell futbol: 676,00€ 

En el cas de convalidacions, crèdits solts, o tindre en possessió un 
carnet vigent de família nombrosa o monoparental, consultar la 
pàgina web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/ 

 
(*) Es recorda que els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula entre el 28 
de juny de 2021 i el 2 de juliol de 2021, si no es formalitza la matrícula en el 
període establert (art.8.5) es considera que renuncien a la plaça adjudicada. En el 
moment de la matrícula s’ha de justificar el pagament de l’import del preu 
públic corresponent, junt amb la resta de requisits que s’enviaran per correu 
electrònic, si no es compleixen els requisits en el moment de fer la matrícula, no es 
manté la plaça assignada. Us informem que els alumnes que apareguin a la llista 
d’admesos rebran per correu electrònic les instruccions per formalitzar la matrícula.  
 
(*) S’ha d’indicar a la sol·licitud de preinscripció que en cas de no resultar assignat 
a una plaça si es vol optar a una matrícula parcial de possibles vacants en 
crèdits, mòdul o unitats formatives. 
 
 

https://www.insmilaifontanals.cat/esports
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/

