Institut Milà i Fontanals
Carrer Torrelles de Foix, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 172 018

1 – REQUISITS D’ACCÉS:
Primer nivell o cicle inicial:
o

Tenir el títol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics o haver
superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà de formació
professional (o haver superat la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments
esportius de grau mitjà).

o

Superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius
corresponents de la modalitat o especialitat (en els casos que estan establerts).
o

Inscripció a la prova específica:
La inscripció per fer la prova específica s’ha de fer a través del link següent. La
inscripció és a partir del 3 de maig i la prova es realitza al juny a la seu que hagis
escollit. http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/provesacces/espec-esportius/

2 - COM PRESENTAR LA SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ AL MILÀ I FONTANALS:
2.1 Termini
El termini per presentar la sol·licitud de preinscripció (primer període) es fa al Maig o al
Juny, per això s’ha de consultar la web del Milà i Fontanals i estar pendent de quan
obrim la preinscripció.
2.2 Documentació
Per fer la sol·licitud de preinscripció has de reservar cita prèvia seguint el següent enllaç:
https://insmilaifontanals.cat/secretaria-1/preinscripcio-i-matriculacio/cita-previa/
i has d’enviar el model de sol·licitud corresponent degudament emplenat per correu
electrònic a la bústia electrònica oficial del centre (secretaria@insmilaifontanals.cat)
demanat en primer lloc, i també s’ha d’enviar el DNI, NIE o passaport.
Els menors d'edat també han de presentar:





El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.
El 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, document d'identitat del
país d'origen.

Seguint aquest link podràs trobar la sol.licitud de preinscripció i emplenar-la:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Preinscripcio-alsensenyaments-esportius?moda=1

3 – INFORMACIÓ GENERAL DELS ESTUDIS:
Horaris dels estudis de primer nivell de futbol:
Tres tardes a la setmana de 15.00 a 19.00 hores. Els dies s’especifiquen un cop hem
publicat el calendari del curs. El curs sols iniciar-se la tercera setmana de setembre i
finalitza al maig.
Puc accedir amb el Títol de Graduat Escolar?
No, aquest títol equival a primer i segon de l'ESO.
Què puc fer si no disposo del títol de l'ESO?
Has de superar una prova de maduresa o una prova d'accés general a grau mitjà.
Quins són els requisits per accedir al segon nivell o al cicle final de la especialitat?
Disposar del títol d'ESO (Educació Secundaria Obligatòria) o equivalent i el certificat de
superació de primer nivell acadèmic (no val el federatiu).
Preus:
Quin és el preu?
Són preus públics. Habitualment sobre els 640 euros el curs.
Es pot fraccionar la matrícula?
S’ha de fer la consulta directament a Secretaria de l’Institut.
Aspectes normatius importants:
Quin és el límit de faltes d'assistència?
Segons normativa només es pot faltar el 20% per crèdit o mòdul per motius justificats.

Puc convalidar crèdits o mòduls en les següents situacions?
• Sóc llicenciat en Ciències de l’Activitat Física Sí
• Sóc Mestre d’Educació Física Sí
• Sóc Diplomat en Educació Física Sí
• Tinc el Grau Superior d’Activitats Física-Esportives? Sí
• Tinc el Grau Mitjà de Conducció al Medi Natural? Sí
Quan i on puc formalitzar la convalidació?
En el moment de la matrícula la secretaria del centre t’informarà dels procediments que
la teva especialitat i situació requereix però has de tenir en compte que només serà
possible amb el resguard del títol o certificat de notes de la teva titulació.
Quina documentació necessito per convalidar i quins tràmits he de fer?
T’informaran a la secretaria del centre si les pots fer directament al centre o s’han de
sol·licitar al CSD (Consejo Superior de Deportes), dependrà de si l’especialitat que fas és
LOGSE (les convalidacions les aplica el centre) o LOE (les convalidacions les aplica el CSD)

4 - LINK A LA INFORMACIÓ GENERAL ACTUALITZADA DEL DEPARTAMENT:
Clicant el següent enllaç tindràs tota la informació actualitzada d’aquest estudis:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/esportius/

