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Documentació que cal presentar (En tots els casos)


Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers
comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

En el cas de menors d’edat hauran de presentar també:


Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet),
o si la persona es estrangera, del NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris,
document d’identitat del país d’origen.



Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o
alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar
Social i Família.

Criteris específics de prioritat
Documentació acreditativa


Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis o curs que en permeten l’accés, o
qualificació de la prova d’accés, que ha de ser numèrica. Si la qualificació no és numèrica, es
considera que és un 5.



Si l’alumne o alumna encara cursa estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió,
certificació de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament.

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 certificat de superació de la
prova. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es
mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha
pogut obtenir, l’alumne/a pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del
període de reclamació (8 de juny).
En el cas dels 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 el certificat de superació de la prova al centre.
Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per
a majors de 40 o 45 anys: certificat de superació d’aquesta prova.
Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via d'educació secundària obligatòria (o equivalent a
efectes acadèmics) es fa una reserva del 60%. Per a alumnes que hi accedeixen per la via dels
PQPI i per la formació professional bàsica es fa una reserva de places del 20%. Per als alumnes que
accedeixin via prova d'accés o que tenen exempció total d'aquesta prova, curs específic d'accés, PFI
o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés es fa una reserva de places del 20%.
Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les
vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional.

