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Destinataris del curs
Aquest curs s'adreça a les persones que no compleixin els requisits
acadèmics d’accés als cicles de grau superior però que disposin del
títol de tècnic/tècnica (de cicle formatiu de grau mitjà)o que
s’hagin matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà el mateix curs
2017//2018, i vulguin accedir directament als cicles formatius de
grau superior, mitjançant la reserva de places prevista
específicament per als alumnes que superin aquest curs, i sense
necessitat de realitzar cap prova d’accés.
Termini d’inscripció
Les persones que vulguin fer el curs han d'emplenar i presentar al
centre el full de sol·licitud de preinscripció, que podreu trobar més
endavant als centres educatius i a la web del Departament
d’Ensenyament.
La preinscripció al curs de preparació es farà del 3 a l’7 de juliol,
ambdós inclosos.

Horari de l’oficina acadèmica de l’ INS Miquel Biada
per a la presentació de sol·licituds de preinscripció:
del 3 al 7 de juliol de 2017
De 8:30 a 13:30 h

Places i prioritat
Cada grup del curs de preparació per a la incorporació als cicles
de grau superior es composarà d’un màxim de 35 alumnes. A l’ INS
Miquel Biada disposem de dos grups, per tant, 70 places.
Les places s’assignaran d’acord amb els blocs de prioritats següents:
1r. Alumnes que disposen del títol de tècnic, ordenats per la
qualificació obtinguda en el cicle formatiu de grau mitjà cursat.
2n. Alumnes que simultàniament al curs de preparació estan
matriculats al segon curs d’un cicle formatiu de 1700 o de 2000
hores de durada, ordenats per la qualificació obtinguda en el
primer curs del cicle.
3r. Alumnes que simultàniament al curs de preparació estan
matriculats al primer curs d’un cicle formatiu de 1700 0 de 2000
hores de durada, ordenats per la qualificació obtinguda en el quart
curs de l’ESO o en la prova d’accés o en el curs específic d’accés.

Calendari
Dates de preinscripció: del 3 al 7 de juliol de 2017.
Publicació de la llista provisional d’alumnat i la seva qualificació:
10 de juliol de 2017.
Presentació de reclamacions: 11 i 12 de juliol de 2017.
Sorteig: 13 de juliol de 2017.
Llista amb barem un cop resoltes les reclamacions: 14 de juliol.
Llista definitiva de l’alumnat admès: 17 de juliol de 2017.
Període de matriculació: del 18 al 20 de juliol de 2017.

Preu públic del curs
En aquests moments, el preu dels serveis del curs 2017-2018 està
pendent d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Mataró.
El pagament es farà efectiu d’un sol cop en el moment de
formalitzar la matrícula, no es retornarà si l’alumne causa baixa un
cop començat el curs.

Documentació que cal presentar
Si l'alumne o l'alumna és major d'edat:






Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada
Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta
el NIE en el cas d'alumnat estranger.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI)
Alumnes amb títol de tècnic: Original i fotocòpia de la certificació
de nota mitjana del cicle formatiu de grau mitjà.
Alumnes matriculats en un cicle formatiu de grau mitjà de formació
professional el mateix curs acadèmic: la còpia del resguard de la
matrícula i certificat acadèmic del quart curs d’ESO o del primer
curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o el
certificat de superació de la prova d’accés a cicles formatius de
grau mitjà o del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà.

Si l'alumne o l'alumna és menor d'edat:








Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada
Original i fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines escrites) o
altres documents relatius a la filiació. (Si l'alumne o l'alumna està en
situació d'acolliment, la resolució del Departament d'Acció Social i
Ciutadania.)
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta
de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o targeta de residència
on consta el NIE per a alumnes estrangers.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI)
Alumnes amb títol de tècnic: Original i fotocòpia de la certificació
de nota mitjana del cicle formatiu de grau mitjà.



Alumnes matriculats en un cicle formatiu de grau mitjà de formació
professional el mateix curs acadèmic: la còpia del resguard de la
matrícula i certificat acadèmic del quart curs d’ESO o del primer
curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o el
certificat de superació de la prova d’accés a cicles formatius de
grau mitjà o del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà.

(tots els originals són retornats en el mateix moment després de la
seva verificació)

*** ATENCIÓ ***
El centre no disposa de servei de fotocòpies

Estructura del curs
El Departament d'Ensenyament regula i organitza el curs de
formació específic per a l’accés als cicles de grau superior. Aquest
té una durada mínima de 700 hores i s’organitza en dues parts: la
comuna i l’específica. L’ INS Miquel Biada ofereix dues opcions de la
part específica: la cientifico tecnològica (CT) i la humanística i social
(HS).
Les matèries del curs són:
Hores/setmana
Matèries comunes
Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa
Total hores part comuna
Matèries especifiques
(l’alumne en cursarà 2)
Matemàtiques (obligatòria)
Física-Tecnologia
Química-Biologia
Economia d’empresa
Total hores part específica
Tutoria
Total hores del curs

3
3
5
11

4
4
4
4
8
1
20

Opció
CT

Opció
HS

X
X
X
X
Opció
CT
X
X
X

X
X
X
X
Opció
HS
X

X

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues
matèries de la part específica, una d’aquestes serà necessàriament
matemàtiques.
El curs de formació específic és presencial i a l’INS Miquel Biada
s’ofereix en torn de tarda. Per obtenir el certificat a final de curs, cal
haver assistit al 80% del conjunt de les hores de les activitats lectives i
de la tutoria.
La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions
de les matèries expressada amb 2 decimals, i serà positiva la
qualificació de 5 punts o superior. Per realitzar la mitjana cal obtenir
un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits.

Efectes del curs
El centre lliurarà a l’alumnat que superi el curs de formació específic
la certificació acadèmica en la qual es farà constar la qualificació i
l’opció cursada.
La superació del curs té els efectes següents:
 Accés directe als cicles de grau superior mitjançant la reserva
de places prevista específicament per als alumnes que superin
aquest curs. Dins d’aquesta reserva, les sol·licituds s’ordenaran
seguint els blocs de prioritat següents:
1. Alumnes procedents de la mateixa família professional
que han cursat l’opció prioritària.
2. Alumnes procedents d’una altra família professional que
han cursat l’opció prioritària.
3. Alumnes procedents de la mateixa família professional
que no han cursat l’opció prioritària.
4. Alumnes procedents d’una altra família professional que
no han cursat l’opció prioritària.
 Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles
formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny (però no
de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
 Exempció de la prova d'accés de caràcter general als
ensenyaments esportius de règim especial.

Relació entre les famílies i les opcions del curs d’accés:
ANNEX 4 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny
Relació entre els ensenyaments i les opcions del curs d’accés
Ensenyaments
a) Famílies professionals de formació
professional
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Arts i artesanies
Comerç i màrqueting
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica
b) Cicles formatius d’Arts plàstiques i
disseny
c) Ensenyaments esportius
CT : Cientifico tecnològica
HS : Humanística i social
AR : Artística
EE : Esportiva

Opcions del curs
d’accés
CT
HS
AR
EE
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
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