1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8391 - 21.4.2021
CVE-DOGC-A-21103081-2021

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/1053/2021, de 13 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos 5 i 7 de la Resolució
EDU/596/2021, de 2 de març, 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 2021-2022.
Mitjançant la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, es van aprovar 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 2021-2022.
Atès que, en relació amb els cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior així com
dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, és necessari modificar la
Resolució EDU/596/2021, de 2 de març esmentada, pel que fa a la data de publicació de la llista de sol·licitud
de preinscripció al centre amb la puntuació provisional i a la documentació que cal adjuntar si s'ha presentat la
sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic,

Resolc:

-1 Modificar l'apartat 3.2 de l'annex 5 de la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, 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 2021-2022, que queda
redactat en els termes següents:
“3.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional.
- Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig de 2021.
- Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la
documentació fins a l'1 de juny de 2021.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de juny de
2021.
- Termini per presentar reclamacions: de les 13.00 h del 23 al 30 de juny de 2021 utilitzant l'eina electrònica
per adjuntar les reclamacions.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les
reclamacions: 5 de juliol de 2021.
- Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament
d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
- Publicació de la llista ordenada: 8 de juliol de 2021.
- Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2021.
- Publicació de la llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 16 de juliol de 2021.
- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 19 al 23 de juliol de 2021 (ambdós
inclosos).
- Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre de 2021.
- Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: de l'1
al 3 de setembre de 2021.
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- Publicació de la llista d'admesos al centre: 6 de setembre de 2021”.

-2 Modificar, afegint un darrer paràgraf a l'apartat 4.1.2 de l'annex 5 de la Resolució EDU/596/2021, de 2 de
març, que queda redactat en els termes següents:
“4.1.2 Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la
documentació següent:
Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2021:
-El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de l'alumne/a, als
efectes de la validació de la identitat.
Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2021:
- El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la persona
sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
El document d'identitat de l'alumne/a si s'ha identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país
membre de la Unió Europea. Si s'ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut
validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
- El 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.”.

-3 Modificar l'apartat 3.2 de l'annex 7 de la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, 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 2021-2022, que queda
redactat en els termes següents:
“3.2 Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior.
- Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig de 2021.
- Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la
documentació fins a l'1 de juny de 2021.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de juny de
2021.
- Termini per presentar reclamacions: de les 13.00 h del 23 al 30 de juny de 2021 utilitzant l'eina electrònica
per adjuntar les reclamacions.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les
reclamacions: 5 de juliol de 2021.
- Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament
d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
- Publicació de la llista ordenada: 8 de juliol de 2021.
- Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2021.
- Publicació de la llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 16 de juliol de 2021.
- Període de matrícula per a alumnes admesos a la preinscripció: del 19 al 23 de juliol de 2021 (ambdós
inclosos)”.

-4 Modificar, afegint un darrer paràgraf a l'apartat 4.1.2 de l'annex 7 de la Resolució EDU/596/2021, de 2 de
març, que queda redactat en els termes següents:
“4.1.2 Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la
documentació següent:
Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2021:
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-El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de l'alumne/a, als
efectes de la validació de la identitat.
Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2021:
- El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la persona
sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
El document d'identitat de l'alumne/a si s'ha identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país
membre de la Unió Europea. Si s'ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut
validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
- El 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.”.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 d'abril de 2021

Juan José Falcó i Monserrat
Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

(21.103.081)
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