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Segon cicle d'educació infantil i ensenyaments obligatoris 

 Calendari 

 

 El període de presentació de sol·licituds s'inicia a finals de la primera setmana o la segona d'abril. 
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Cicles formatius de grau mitjà de formació professional 

 Segon període d’admissió (setembre) 

 

 Hi podran participar els preinscrits que no se’ls va assignar plaça o bé no s’han pogut matricular el 

mes de juliol. 

 

 Les places vacants que han quedat del primer procés d’assignació (abans del 31 de juliol). Es 

publiquen a començament de setembre. 

 

 No es podran assignar places en el procés d’orientació als alumnes de la segona quinzena de juliol: 

es pot continuar fent però no pot significar assignar places de forma directa. Els alumnes interessats 

han d’ampliar la seva sol·licitud a començament de setembre. 

 

 Ampliació de la sol·licitud de preinscripció (tràmit electrònic i únic): cada alumne emplena una sola 

sol·licitud telemàtica, amb totes les peticions. Es fa l’assignació de forma centralitzada i es publiquen 

llistes de places assignades al centre. 

 

 Benefici: més transparència, menys feina per famílies i centres. 
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Cicles formatius de grau superior de formació professional 

Vies d’accés 

 

 Els tècnics de grau mitjà d’FP que no tenen formació addicional accedeixen per la via 2, després de tots 

els tècnics que tenen formació i prioritzats segons afinitat entre els cicles. 

 

 

Implantació de l’administració electrònica en el procés de preinscripció 

 

 Es suprimeix la presentació únicament en paper. La sol·licitud només es podran presentar de 2 formes: 

– Sol·licitud amb suport informàtic (model que ja existia).  

– Sol·licitud electrònica (nova). 

 

 Les qualificacions finals de Batxillerat i de cicles de grau mitjà d’FP (cursos 2016/2017 i 2017/2018),  de les 

proves d’accés (des del 2011) i dels estudis estrangers no universitaris en homologació a Catalunya es 

recuperaran de les bases de dades del Departament.  

 

 Benefici: menys feina per famílies i centres, menys errades, avançar en la implantació de l’administració 

electrònica. 

 



Procés electrònic de preinscripció als 

cicles formatius de grau superior d’FP  

(curs 2018/2019) 

Març de 2018 
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Abast de la implantació del procés electrònic 

Per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior d’FP , curs 2018/2019 

Destinataris Impacte Principals aspectes positius 

Famílies i 

Alumnes 

Centres 

docents 

La sol·licitud i el tràmit electrònic implica 

un benefici 

Rapidesa del 

tràmit. Accés les 

24h del dia 

Sense 

desplaçament ni 

aportació de 

documentació  

Alliberament de 

tasques manuals i 

repetides 

Evitar errors, 

Fiabilitat de les 

dades 

1) Ús de la sol·licitud electrònica 

2) Tramitació electrònica: obtenció de les qualificacions de les bases de dades pròpies. 

Opcions de tramitació 

IDALU + eID Qualificació per a l’accés 

(disponibles en Bdd) 

Sol·licitud 

 

Tramitació 

Si Si electrònica electrònica 

Si No electrònica  presencial parcial 

No Si amb suport informàtic presencial parcial 

No No amb suport informàtic presencial 

La sol·licitud i el tràmit electrònic implica 

una millora en l’eficiència 
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Model conceptual de la preinscripció: procés presencial 

Tramitació de la 

sol·licitud 

Sol·licitud 1 

Alumnes 

Identificació manual  

Verificació de la identitat del 

sol·licitant i l’alumne amb 

´presentació del 

DNI/NIE/passaport en paper 

3 Registre manual Registre de la 

sol·licitud a cada 

centre  

Centres 

 

  Sol·licitud en paper 

 

2 

Sol·licitud amb suport informàtic 2’ 

Sol.licitud amb suport 

informàtic: obtenció 

automàtica de dades 

de la sol·licitud. 

Només cal vincular 

l’alumne amb Ralc . 

   

Sol·licitud en paper:   

gravació manual de 

la sol·licitud i 

vinculació amb Ralc 

 

5 Acreditació de 

qualificacions 

en paper  

4’ 4 

Obtenció de 

qualificacions 

de la Bdd  

Interacció entre GEDAC 

i GSA 

5’ 

6 

Comunicacions 

electròniques 

 de resultats 

Generació de 

publicacions i 

comunicacions a 

l’alumne 

 

 

  

Part del procés eliminat per a la preinscripció a cicles formatis de grau superior d’FP del curs 2018/2019 
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Model conceptual de la preinscripció: procés electrònic  

Nou! Novetat del procés que no ha estat disponible en cursos anteriors 

Tramitació de la sol·licitud 

Sol·licitud 

Alumnes 

Identificació 

electrònica 

(eID) 

 
Verificació de la 

identitat del sol·licitant i 

l’alumne 

1 

3 

GEDAC 

GEDAC 

Registre electrònic 

corporatiu de la 

sol·licitud i de les 

dades i 

documentació 

associada 

Registre 

electrònic 
Nou! 

S@rcat via PICA 

6 Comunicacions 

electròniques de 

resultats 

Generació de 

publicacions i 

comunicacions a 

l’alumne 

5 Acreditació de 

qualificacions en 

paper  

Sol·licitud electrònica 2 Nou! 

El centre no ha de gravar 

cap dada de la sol.licitud. 

L’alumne ja està vinculat  

amb Ralc.  

Obtenció automàtica de 

dades de la sol·licitud i 

vinculació amb Ralc.  

Nou! 

S@rcat via PICA 

Centres 

Obtenció de 

qualificacions de 

les Bdd 

Interacció entre GEDAC i 

els sistemes 

departamentals: SAGA, 

RALC, GSA i HTE 

Nou! 

GEDAC 

4 

5’ 

Nou! 
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# Activitat Descripció Observacions 

1 
Identificació 

electrònica (eID) 

Identificar-se electrònicament a través de l’IdCat 

mòbil i posteriorment amb l’IDALU.  

• Cal conèixer l’Idalu (centre, SSTT) 

• Cal demanar l’IdCatmobil o tenir actiu el sistema d’identificació digital. 

• Tenir en compte els que no ho podran utilitzar. 

2 
Sol·licitud 

electrònica 

Formulari electrònic complert: emplenament i 

enviament electrònic. 

• IMPORTANT: no desplaçaments, no presentació de documentació 

d’identificació 

2’ 
Sol·licitud amb 

suport informàtic 

L’alumne utilitza el formulari informàtic disponible al 

web per emplena les dades; l’imprimeix i signa i el 

presenta presencialment. Ja està implantat de fa 

anys. 

• IMPORTANT:  

 cal imprimir-la i presentar-la en paper al centre. 

 presentació obligatòria de documentació identificativa (DNI... + document 

filiació – menors-). 

• L’alumne obté un resguard amb número de sol·licitud.  

3 Registre electrònic La sol·licitud queda enregistrada a s@rcat 
• L’alumne obté un resguard amb número de sol·licitud i data/número de 

registre d’entrada.  

4 
Obtenció automàtica 

de dades i 

vinculació 

Amb la sol·licitud electrònica: es recuperen les 

dades de Ralc perquè l’alumne està identificat. 

Queden gravades totes les dades de la sol·licitud. 

 

• Es redueix al màxim la feina dels centres.  

• S’estalvien errades. 

 

4’ 
Obtenció automàtica 

de dades de la 

sol·licitud  

Amb la sol·licitud amb suport informàtic queden 

gravades totes les dades de la sol·licitud. 

• El centre recupera les dades gravades de les sol·licituds i fa la gestió de 

vincular l’alumne amb  el Ralc. 

5’ 
Obtenció de 

qualificacions 

Consultar les qualificacions del requisit acadèmic 

al·legat que constin en les bases de dades del 

Departament  

• IMPORTANT: en determinades circumstàncies (veure última diapositivia) no 

han de presentar documentació. La resta, sí han de presentar el certificat 

amb les qualificacions, dins el termini de presentació de documentació. 

• A la publicació de barem provisional es comunica si cal presentar 

documentació per no haver-se pogut creuar les dades (període de 

reclamacions). 

6 
Comunicació de 

resultats 

Els participants reben un e-correu de recordatori 

amb cada publicació. Es consulten els resultats des 

de la web. 

Per obtenir el idCAT mòbil cal acreditar-se amb el DNI, NIE o passaport  i el número de la TSI. Es pot demanar per internet . 

Més informació:_http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/ 

 

Descripció de les activitats del procés 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
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Principals canvis en el tràmit 

 

 

 

 nou tràmit, previ a la preinscripció: disposar d’un 

sistema d’identificació electrònic (IdCat Mòbil). 

 

 no cal desplaçar-se per presentar la sol·licitud 

(veure “quadre resum d’alumnes beneficiaris”). 

 

 només cal presentar la documentació identificativa 

(DNI, filiació) si s’utilitza la sol·licitud amb suport 

informàtic. 

 

 en molts casos, no cal presentar certificació 

acadèmica de la qualificació (veure “quadre resum 

d’alumnes beneficiaris”). 

 

 poden consultar els resultats de la preinscripció 

des del web del Departament. 

 

 cal comprovar a la publicació de barem provisional 

si la qualificació recuperada és correcta o si no 

s’ha pogut recuperar per presentar el certificat. 

 

 

 

 

 

 

 cal gravar a l’aplicació informàtica les 

qualificacions de final de cicle o de batxillerat en 

el termini adient (abans de 18 de juny).  

 

 no cal emetre certificació de les qualificacions. 

 

 cal informar les famílies i els alumnes interessats 

de la implantació del nou procés electrònic de 

preinscripció. 

 

 posar ordinadors a disposició dels alumnes per 

facilitar l’entrada de les sol·licituds amb suport 

informàtic. 

 

 canvi de mentalitat: desaparició de les sol·licituds 

i de l’acreditació de la qualificació en paper, 

presentació de documentació acreditativa de la 

qualificació en el període de reclamacions.  

Per a les famílies i els alumnes Per als centres docents 
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Poden fer ús de la sol·licitud electrònica 

ALUMNES amb: 

 

• IdCat Mòbil, e-DNI, certificat digital..., i 

• IDALU, escolaritzats a Catalunya des del 2015/2016.  
 

Hauran de presentar la sol·licitud amb suport informàtic 

• Els alumnes que no disposin d’un sistema d'identificació electrònica. 

• Els alumnes de fora de Catalunya. 

• Els alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 3 cursos. 
 

 

Es podran obtenir les qualificacions de Bdd 

ALUMNES procedents de: 

 

• Via 1: si han finalitzat el Batxillerat des del curs 2016/2017, a Catalunya 

• Via 2: tècnics d’FP sense formació addicional que han finalitzat el cicle des del curs 2016/2017 a Catalunya 

• Via 3: si tenen la prova d'accés superada a Catalunya a partir de l'any 2011 

 

Els que al·leguin estudis estrangers: si han sol·licitat l'homologació a Catalunya des del 2016 

Hauran de presentar certificat en paper 

• Alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic obtingut abans del curs 2016/2017 (vies 1 i 2) o del 2011 (via 3-proves) 

• Tècnics que vulguin acreditar formació addicional per a l’accés (via 2)  

• Altres requisits d’accés que no siguin batxillerat, grau mitjà o prova d’accés a grau superior (via 3-no proves) 

• Alumnes de batxillerat o tècnics que superin els estudis en l’avaluació extraordinària del curs 2017/2018 

• Alumnes que al·leguin ser esportistes d’alt rendiment. 

• Alumnes procedents de fora de Catalunya 

Procés electrònic: quadre resum d’alumnes beneficiaris 
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