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

Per a les famílies que no poden obtenir un certificat
digital

PREINSCRIPCIÓ Cicle Formatiu de Grau
Superior: Documentació i Administració
Sanitàries
(Codi del cicle: CFPS SAD0 / Codi del centre: 08046736)

CURS 2021-22
Quan no es pot obtenir una identificació digital, s’ha d’utilitzar la sol·licitud en suport informàtic, en
que caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat.
* Cal tenir en compte que la documentació a adjuntar a la sol·licitud, si
no es recuperen les dades electrònicament, cal que estigui escanejada
o fotografiada abans d’iniciar el formulari de preinscripció en el mateix
dispositiu que s’utilitzi, sigui ordinador, mòbil o tauleta electrònica *

Calendari:
Difusió de l’oferta de places provisional ......................... 21.5.2021
Presentació de sol·licituds al registre
Electrònic de la Generalitat ..................................... del 25 al 31.5.2021
IMPORTANT es pot adjuntar la documentació no verificada fins l’1.6.2021

Llistes amb el barem provisional .................................... 23.6.2021
IMPORTANT revisar les dades del barem provisional

Reclamacions al barem provisional ................................ del 23 al 30.6.2021
IMPORTANT s’ha d’utilitzar l’eina electrònica per adjuntar la reclamació si fos
necessari

Llistes amb el barem un cop resoltes les
reclamacions .................................................................. 5.7.2021
Sorteig número de desempat ......................................... 5.7.2021
Llista ordenada ............................................................... 8.7.2021
Publicació oferta de places definitiva ............................. 16.7.2021
Publicació de les llistes d’admesos i d’espera ................ 16.7.2021
Període de matriculació ............................................... del 19 al 23.7.2021
IMPORTANT: en el cas d’aparèixer a la llista definitiva d’admesos, rebràs un correu
electrònic on et podràs descarregar la documentació necessària per a la matrícula i
les instruccions per a realitzar-la.

Publicació de centres i cicles formatius amb
places vacants................................................................ 1.9.2021
Presentació de sol·licituds per a la
segona fase.................................................................... de l’1 al 3.9.2021
IMPORTANT sols es poden presentar els participants que es van presentar en el 1r
període de preinscripció i no van obtenir plaça

Llista d’admesos al centre.............................................. 6.9.2021
Període extraordinari de matriculació 2a fase ................ del 7 al 10.9.2021

Documents Preinscripció:
Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar els pares o tutors legals de l’alumne/a menor
d’edat (també ho podrà presentar l’alumne/a major d’edat o que faci els 18 anys
durant aquest any). Cal tenir en compte que la documentació a adjuntar a la
sol·licitud, si no es recuperen les dades electrònicament, cal que estigui escanejada
o fotografiada abans d’iniciar el formulari de preinscripció en el mateix dispositiu
que s’utilitzi, sigui ordinador, mòbil o tauleta electrònica, que haurà d’adjuntar al
formulari la següent documentació:
•
•
•
•

Document d’identitat de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a legal o
guardador/a de fet).
Document d’identitat de l’alumne/a, si el Departament d’Educació no l’ha
pogut validar electrònicament.
Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Conèixer l’Identificador de l’alumne/a: el número d’identificació de l’alumne/a
(IDALU o codi RALC), el podeu demanar al centre de procedència sempre
que s’hagi cursat algun ensenyament a partir del curs 2015-16).

Un cop enviada la sol·licitud, es registrarà automàticament al registre de la
Generalitat, i es rebrà al correu electrònic indicat a la sol·licitud, un resguard on
constarà la data i el número de registre. Aquest resguard acredita la presentació de
la sol·licitud, amb el que no caldrà presentar cap còpia al centre.
ULL: les famílies rebran un segon correu electrònic, en un marge de 24h., on se li
enviarà adjunt el resguard definitiu amb la resta d’indicacions que correspongui.
Aquest resguard tindrà dos blocs:
•
•

Documentació verificada
Documentació que s’ha de presentar (aquesta es podrà adjuntar durant el
període de presentació de documentació que és fins l’1.6.2021).

Aquest tràmit implica:

Disponibilitat 24/7
Flexibilitat i rapidesa
en el tràmit

Sense presentar
documentació en paper

Seguretat en la gestió
de les dades personals

Enllaç al formulari de preinscripció (clica aquí). Disponible durant el període de
preinscripció
(Codi del centre Milà: 08046736)
No s’admeten sol·licituds fora de termini.
Pots visualitzar el vídeo de com presentar la Sol·licitud a través del registre electrònic de la
Generalitat a: https://www.insmilaifontanals.cat/cfgsad
En cas de tindre algun dubte que no surti als vídeos, pots trucar per telèfon de dilluns a divendres de
9:00 a 13:30h.

Vies d’accés per a l’assignació de places:
Via BATXILLERAT o estudis equivalents (reserva de places del 60%):
- Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries
per al cicle, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries,
en aquest cas:
* Modalitat del Batxillerat LOE: Humanitats i ciències socials, i Ciències i
tecnologia.
* Modalitat del Batxillerat LOGSE: Humanitats i ciències socials, Ciències de la
naturalesa i de la salut, i Tecnologia.
- Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana
dels estudis:
* Els alumnes que han finalitzat el Batxillerat a partir del curs 2016-17, o que
actualment cursen aquests estudis a Catalunya, la qualificació es recupera
electrònicament de la base de dades del Departament d’Educació. En el cas que
no s’hagin pogut obtenir les dades caldrà adjuntar el certificat de qualificació
mitjana durant el període de reclamacions.
-- En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de
batxillerat: caldrà adjuntar el certificat de qualificació mitjana numèrica
durant el període de reclamacions.
* Els alumnes que al·leguin batxillerat LOGSE, hauran d’adjuntar a la sol·licitud les
pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.
* En el cas que s’al·legui el curs d’orientació universitària (COU), caldrà adjuntar a
la sol·licitud la 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 d’una modalitat de batxillerat experimental,
curs preuniversitari, mestre d’ensenyament primari.
* En el cas d’alumnes que al·leguen estudis estrangers, s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud la credencial d’homologació o el certificat de qualificació mitjana (en el
cas d’homologacions tramitades a Catalunya a partir de 2016 s’obté de les bases
de dades del Departament d’Educació). En el cas que no s’hagin pogut obtenir les
dades caldrà adjuntar la credencial o el certificat de qualificació mitjana durant el
període de reclamacions.
-- 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 o altres titulacions que permetent l’accés (reserva de places del
20%):
- En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries de la Generalitat
de Catalunya a partir de 2011, s’obtindran les dades de l’aplicació de gestió de
proves del Departament d’Educació, en el cas que no s’hagin pogut obtenir les
dades caldrà adjuntar el certificat de qualificació mitjana durant el període de
reclamacions.
- Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans
de 25, 40 o 45 anys, hauran d’adjuntar a la sol·licitud el certificat de superació
d’aquesta prova durant el període de preinscripció.

- En el cas que s’al·legui títol de tècnic/a especialista (FP2), s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud la qualificació mitjana numèrica. En cas de tindre nota qualitativa, la nota
mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.
Via títol de tècnic de formació professional (reserva de places del 20%):
* Els alumnes que han finalitzat un títol de tècnic a partir del curs 2016-17, o que
actualment cursen aquests estudis a Catalunya, la qualificació es recupera
electrònicament de la base de dades del Departament d’Educació. En el cas que
no s’hagin pogut obtenir les dades caldrà adjuntar el certificat de qualificació
mitjana durant el període de reclamacions.
-- En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària del cicle
formatiu: caldrà adjuntar el certificat de qualificació mitjana numèrica
durant el període de reclamacions.
- Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:
1. Alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional
procedents d’una família professional afí.
2. Alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional
procedents d’una família professional no afí.
- Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació
obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional.
- Afinitat entre famílies professionals per SAD0 (itinerari B): activitats físiques i
esportives, agrària, imatge personal, indústries alimentàries, química, sanitat,
seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat, i CFGS prevenció
de riscos professionals.

Per resoldre les situacions d’empat:
Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés, tenint en compte que si per
alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que
corresponen, les vacants es reparteixen per la resta de les vies de forma
proporcional.
Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació dels criteris de prioritat,
l’ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant un sorteig públic als Serveis Centrals
del Departament d’Educació. Segons el número de desempat que s’assigna
aleatòriament i que es publica amb la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop
resoltes les reclamacions.

Pots consultar els resultats dels diferents llistats a través de
https://www.insmilaifontanals.cat/cfgsad

Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert (art.8.5) es
considera que renuncien a la plaça adjudicada. Els alumnes que no compleixin amb
els requisits acadèmics en el període de matrícula ordinari, no se’ls manté la plaça
assignada. Període per matricular-se del 19 al 23 de juliol de 2021. Us informem
que els alumnes que apareguin a la llista d’admesos rebran per correu electrònic
les instruccions per formalitzar la matrícula.

