
RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció 

i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, 

en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021. 

 

Documentació Grau Mitja 

 

Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica:  

 

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap document 

d'identificació.  

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari de suport informàtic disponible al web del 

Departament d'Educació:  

• Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar l'original 

i una còpia del DNI o del NIE si no s'ha pogut validar el document electrònicament i així 

ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o l'original i una còpia del passaport 

o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és 

el document amb què s'ha identificat.  

 

• Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar:  

 

 

- L'original i una còpia del DNI o del NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant 

(pare, mare, tutor/a o guardador/a fet), si no s'ha pogut validar el document 

electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o 

l'original i una còpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen 

si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han 

identificat. 

- Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si 

està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

Criteris específics: 

 

- Qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés a aquests cicles o qualificació 

de la prova d'accés.  

Documentació acreditativa:  

• Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés a 

aquests cicles o de la qualificació de la prova d'accés.  

• Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés, la 

qualificació mitjana és qualitativa. 



• Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5. Si 

l'alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, es calcula 

la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament. 

 

Especificacions que cal tenir en compte:  

- Els alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que actualment 

cursen quart d'ESO a Catalunya, no han de presentar cap certificat de la qualificació mitjana de 

l'expedient, ja que aquesta s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra 

en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut 

obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació 

a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s'estableix a 

la resolució. 

 - En el cas d'estudis d'ESO anteriors al curs 2017-2018, cal presentar la certificació acadèmica 

de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, l'original i la còpia 

de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana 

de l'etapa en forma numèrica. 

 - En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la 

Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal presentar el certificat de superació de la 

prova. La qualificació de la prova d'accés s'obté de l'aplicació de gestió de proves del 

Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la 

puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova 

documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció 

al centre amb la puntuació provisional que s'estableix a la resolució.  

- Els alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys en 

l'any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. En el 

moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova. 

 - Les persones exemptes de fer la prova d'accés perquè han superat les proves d'accés a la 

universitat per a més grans de 40 o 45 anys, han de presentar el certificat de superació d'aquesta 

prova.  

- Si s'al·lega el curs d'orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent (BUP): el 

centre on es van acabar els estudis ha de calcular la qualificació mitjana, d'acord amb l'establert 

en la Resolució d'11 d'abril de 2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen 

les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de 

l'expedient acadèmic dels alumnes de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans 

anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE 

núm. 99, de 24 d'abril de 2008). 

- Si s'al·lega un títol de tècnic/a auxiliar (FP1) o un títol de tècnic/a especialista (FP2): la 

qualificació mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert 

en la Resolució de 4 de juny de 2001, de la Direcció General d'Universitats, per la qual 

s'estableixen les normes per al càlcul de la qualificació mitjana en l'expedient acadèmic dels 

alumnes que accedeixen als ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols oficials 

des de la formació professional (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2001). 



 - En el cas dels alumnes que al·leguen un estudi estranger, s'actua segons l'apartat 5.2 d'aquest 

annex.  

No cal presentar cap certificat en el cas d'homologacions que s'hagin tramitat a Catalunya a 

partir de 2016, perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació 

i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si 

no s'ha pogut obtenir, cal presentar la credencial o el certificat de la qualificació abans de 

finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la 

puntuació provisional que s'estableix a la resolució.  

 

Documentació Grau Superior 

- Qualificació mitjana dels estudis que permeten accedir-hi o qualificació de la prova d'accés. Si 

no s'acredita la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s'assigna. 

  

Documentació acreditativa:  

- Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés o de la qualificació 

de la prova d'accés. Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés 

la qualificació mitjana és qualitativa, s'aplica la taula de conversió que es detalla a la resolució.  

Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5. 

Especificacions que cal tenir en compte:  

- Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de 

batxillerat o de tècnic/a de formació professional no han de presentar cap certificat. La 

qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de 

sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal 

presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de 

sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s'estableix a la resolució. 

 - En el cas dels alumnes pendents de l'avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: 

cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista 

de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s'estableix a la 

resolució. 

 - En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la 

Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal presentar el certificat de superació, 

perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es 

mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no 

s'ha pogut obtenir, cal acreditar la superació de la prova documentalment abans de finalitzar el 

període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació 

provisional que s'estableix a la resolució. 

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE: original i còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de 

qualificacions del batxillerat.  



- En el cas d'alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 

anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. 

Cal presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula. 

 - Les persones exemptes de fer la prova d'accés perquè han superat les proves d'accés a la 

universitat per a més grans de 40 o 45 anys: certificat de superació d'aquesta prova. 

- En el cas que s'al·legui el curs d'orientació universitària (COU): la qualificació mitjana l'ha de 

calcular el centre on s'han acabat els estudis, d'acord amb l'establert en la Resolució d'11 d'abril 

de 2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen les normes per a la 

conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient 

acadèmic dels alumnes de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei 

orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm99, de 24 

d'abril de 2008). 

- En el cas que s'al·legui un títol de tècnic/a especialista (FP2): la qualificació mitjana l'ha de 

calcular el centre on s'han acabat els estudis, d'acord amb l'establert en la Resolució de 4 de 

juny de 2001. 

 - En el cas dels alumnes que hagin al·legat un estudi estranger, s'actua d'acord amb la resolució. 

No cal presentar cap certificat en el cas d'homologacions que s'hagin tramitat a Catalunya a 

partir de 2016, ja que la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i 

es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no 

s'ha pogut obtenir, cal presentar la credencial o el certificat de la qualificació abans de finalitzar 

el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació 

provisional que s'estableix a la resolució.  

 


