CICLES DE GRAU MITJÀ

Institut Ronda

Criteris d’admissió procés ordinari
Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, de preinscripció i matriculació del curs 2018-2019
(DOGC, 7591 de 04/04/2018)

L’oferta de places, les peticions i l’admissió es farà tenint en compte el torn.
Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o
la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.
Si en presentar la sol·licitud l’alumne encara cursa els estudis d’accés, es considera la
qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.
Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.
VIA 1- Per a l’alumnat que accedeix mitjançant la via d’ESO o estudis equivalents (FP-1, 1r
i 2n de BUP, màxim 2 suspeses entre 1r i 2n; 3 cursos comuns pla 63 d’arts aplicades i
oficis artístics), es fa una reserva de places del 60%.

VIA 2- Per a l’alumnat que accedeix mitjançant la via dels PQPI, es fa una reserva de
places del 20%. També hi accedeixen els alumnes procedents de la FP bàsica.
VIA 3- Per a l’alumnat que accedeix via prova d’accés o que té exempció total d’aquesta
prova, curs específic d’accés o que té altres titulacions que en permeten l’accés, es
fa una reserva de places del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció (PFI)
que han superat les proves d'accés o n'han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen
en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, les vacants
es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional .
Per desfer les situacions d'empat després de l’aplicació dels criteris de prioritat, s'efectuarà
un sorteig públic a fi d'ordenar les sol·licituds empatades
•

La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un
mateix procediment de preinscripció, comporta la invalidació dels drets de prioritat que
puguin correspondre (s’entén com el mateix procediment quan s’utilitza el mateix model de
sol·licitud).

•

Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de preinscripció, però
abans de finalitzar el període de reclamacions, s’admeten però s’hi fa constar que
s’han presentat fora de termini.

•

Qualsevol criteri no acreditat en el termini establert no es considera a l’efecte de
barem.

•

Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat respecte les sol·licituds
presentades fora de termini.

•

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de
prioritat que puguin correspondre.
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