Orientació Acadèmica per al curs 2017-2018:
Calendari i Preguntes freqüents

1.- Calendari del procés d’Admissió de Cicles formatius de Grau Mitjà, Cicles formatius de
Grau Superior i Formació Professional Bàsica.
PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ

De l’1 al 29 de juny

Publicació de lletres per al desempat

2 de juliol

Publicació llista provisional admesos i en espera (1ª opció)

9 de juliol

Reclamacions

9,10 i 11 de juliol

Publicació de la resolució de les reclamacions

12 de juliol

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en
espera (totes les opcions)
Publicació de la llista de persones pendents de setembre

18 de juliol

MATRÍCULA ALS CICLES FORMATIUS
Publicació de vacants (pàgina web direcció general de FP)
Sol·licitud d’admissió fora de termini per via electrònica
(tràmit telemàtic)
Crida única per a l’adjudicació de vacants de FPB i CFGM i
matrícula
Matrícula de les adjudicacions de les crides úniques

18, 19 i 20 de juliol
27 de juliol
De l’1 al 15 de
setembre
3, 4 i 5 de setembre
Del 3 al 10 de setembre

Termini màxim per aportar la documentació les persones
pendents de requisits al setembre

7 de setembre

Publicació de la llista definitiva amb assignació de cita de
persones pendents de setembre

12 de setembre

Crida única per a l’adjudicació de vacants a les persones
pendents de setembre

19 de setembre

Matrícula de les persones que demanaren plaça el juny i que
han obtingut els requisits acadèmics al setembre

Del 20 al 24 de
setembre

Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a
les persones que consten en qualsevol llista d’espera

De l’1 al 31 d’octubre

Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de
formació professional

31 d’octubre

2.- Calendari del procés d'admissió de Batxillerat

Inici

Finalització

Presentació de sol·licituds

20 de juny

26 de juny

Llistes provisionals

9 de juliol

Reclamacions

9 de juliol

Resolució de reclamacions

12 de juliol

11 de juliol

Darrer dia per presentar el justificant
d'haver obtingut els requisits*

7 de setembre

Llistes definitives

10 de setembre

Matricula de Batxillerat

10 de setembre

11 de setembre

3.- Preguntes freqüents SOBRE LA PRE-INSCRIPCIÓ
a) On presentar la sol·licitud de PRE-INSCRIPCIÓ?
A l’IES que es demana en primera opció. No es pot presentar la mateixa sol·licitud a dos
centres diferents. Aquesta circumstància invalidaria la pre-inscripció.
S’han de mirar els horaris de secretaria de cada centre.
b) Tothom ha de presentar la sol·licitud de pre-inscripció?
SÍ, també els que no obtinguin el títol el mes de juny.
En AQUEST CAS NO podran ser baremats i hauran d’esperar a Setembre, un cop realitzades les
proves extraordinàries de recuperació, per a saber si tenen plaça.
* Pels CFGM es fa la Crida Única. L’ordre de la Crida Única té a veure amb la nota mitjana
obtinguda a l’ESO i les dates de la Crida Única són al calendari adjunt. Sempre són a la
Delegació de la Conselleria d’Educació (Avinguda Josep Maria Quadrado, núm. 33 , de Maó).
S’ha d’estar pendent del correu electrònic o link perquè en aquests s’indica el dia i l’hora
exacte adjudicat a cada alumne/a.
* En el cas dels de Batxiller, se’ls baremarà al setembre i sabran si tenen plaça a l’IES escollit,
en cas negatiu tindran plaça a l’altre institut.
L’entrega de notes serà el dia 22 de Juny i el mateix dia es dóna als alumnes pendents de
setembre el calendari de les proves extraordinàries per a l’obtenció del títol d’ESO. Aquests
exàmens sempre són els dos o tres primers dies de setembre per tal de poder presentar el títol
d’ESO en els terminis que ens marquen els IES per als pendents de setembre. La nota mitjana
de l’expedient acadèmic es consulta, des dels IES, via telemàtica.
c) Puc presentar una sol·licitud per Batxillerat i una per CFGM?
SÍ, això endarrereix la decisió només uns dies, perquè després l’alumne/a ha de matricular-se,
per suposat, només a una de les dues opcions.

Els models de pre-inscripció són oficials. Els poden emplenar a casa i en cas de dubtes, des del
Departament d’Orientació s’ajuda a solventar-les.
De moment només hi ha disponible el model de pre-inscripció de Batxillerat. Tot just la
Conselleria pengi el model de Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’avisarà els alumnes.
d) Quins són els criteris de baremació per a l’admissió?
Pels de Batxillerat:
1.- Existència de germans matriculats al centre o pares, mares que hi treballin.
2.- Empadronament al municipi (es pot tenir en compte bé el domicili, bé el lloc de feina.
3.- Renda per càpita del 2016
4.- Concurrència discapacitat alumne/a, pares o algun germà.
5.- Família nombrosa: especial i general.
6.- Concurrència en l’alumne/a d’una malaltia crònica tipificada.
7.- Víctima de violència de gènere.
8.- En últim terme la nota mitjana obtinguda a l’ESO
Pels de CFGM:
1.- Exclusivament la nota mitjana d’ESO.
DOCUMENTS A PRESENTAR EN FORMAT PAPER:
PER A BATXILLERAT:
- FOTOCÒPIA DNI ALUMNE I PARES
- FOTOCÒPIA LLIBRE DE FAMÍLIA
- SENTENCIA SEPARACIÓ O DIVORCI, si escau
- CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA, si escau
PER A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:
- FOTOCÒPIA DNI ALUMNE I PARES
- FOTOCÒPIA LLIBRE DE FAMÍLIA
- SENTÈNCIA DE DIVORCI, si escau
e) Si no m’admeten a l’IES que he demanat en primera opció què passa?
Pels de Batxillerat: Se’ls adjudica automàticament un altre centre (aquell que s’ha posat com a
segona opció) i la matrícula s’ha de fer en el centre adjudicat.
Pels de CFGM: Com que a la pre-inscripció es poden posar fins a quatre opcions, a la llista surt
el cicle formatiu al qual s’ha entrat i on s’haurà de fer la matrícula.
És interessant guardar la pre-inscripció feta perquè si es produeix un abandonament
del cicle formatiu adjudicat (no és el que esperava, no m’agrada...) i el proper curs es
tornar a sol·licitar, en cas d’empat en la nota mitjana, la pre-inscripció pot servir com a
desempat.
f) Tots els documents s’han de compulsar?
Sí, tota la documentació s’ha de compulsar.

En relació a la pre-inscripció s’ha de presentar l’original convenientment signat pels pares. Els
IES lliuren una còpia a l’alumne/a amb el pertinent registre d’entrada.
g) On es pot compulsar?
La compulsa acredita que la còpia és idèntica a l’original i només pot fer-ho una entitat pública
(Consell Insular, Ajuntament i els mateixos Instituts Públics).
h) És cert que, a vegades, te criden de l’IES que havies escollit en primera opció, tot i ja estar
matriculat al centre que t’havien adjudicat?
SÍ.
En el cas de Batxillerat fins a l’últim dia abans d’iniciar el curs escolar 2018-2019 o fins i tot els
primers dies de classe poden cridar-te i llavors és l’alumne/a qui decideix si vol canviar-se.
En el cas dels cicles formatius de Grau Mitjà, es poden cridar alumnes fins a finals d’octubre. A
vegades, en lloc d’oferir-te tot el curs complet s’ofereixen mòduls. En aquest cas, també és
l’alumne/a qui ha de decidir si vol canviar-se o no. Cal recordar que només poden cridar-te del
cicle escollit en primera opció i sempre i quan t’hagis matriculat en l’opció adjudicada.
i) Quins documents s’han de portar per a formalitzar la MATRÍCULA?
Cada IES genera els seus propis documents, que sol penjar a la pàgina web del centre. Un cop
admesos CADA ALUMNE/A ha de consultar la pàgina del centre on ha estat admès i
descarregar la documentació (que sol incloure: autoritzacions, entrega de fotos, entrega de
tarja sanitària, ingrés bancari a un número de compte indicat, relació de llibres...). A vegades, a
la Secretaria del centre també procuren aquests impresos (cada cop menys freqüent).
j) Què passa si no me matriculo?
Que es perd la plaça.
k) Ha d’anar necessàriament l’alumne/a a pre-inscriure’s i matricular-se?
NO.
Pot fer-ho qualsevol altre persona en el seu nom. El més important és que es porti la
documentació sol·licitada i les sol·licituds estiguin convenientment firmades pels pares o tutors
legals (donat que, en principi, tots els alumnes són menors d’edat).
l) Què passa quan només signa la sol·licitud un progenitor?
Quasi sempre aquesta situació ja queda acreditada presentant el llibre de família i/o la
sentència de separació o divorcio on s’especifica qui té la guarda i custòdia del menor.
En circumstàncies extraordinàries (pare, mare absent, hospitalitzat…) existeix un model oficial
de declaració jurada per tal d’explicar aquesta.

m) Telèfons i adreces d’interès:
IES Josep Maria Quadrado, de Ciutadella (971 480237)
IES Maria Àngels Cardona, de Ciutadella (971 380166)
Escola de Turisme, de Menorca (seu a Ciutadella) (971 350508)
IES Biel Martí, de Ferreries (971 374201)
IES Miquel Guàrdia, d’Alaior (971 372744)
IES Cap de Llevant, de Maó (971 353582)
IES Pasqual Calbó, de Maó (971 360381)
IES Joan Ramis, de Maó (971 350827)
Escola d’Arts i Oficis, de Maó (971 350508)
Oficina d’escolarització (971 353176)
n) Enllaços d’interès:
Veure pàgina web http://www.consolacio.es

