Observacions referides als resultats i notes de tall publicats
Es pot descarregar el full de càlcul per província i grau.
Formació Professional Bàsica
➢

Els resultats de tall fan referència a l'últim/a alumne/a que figurava en les llistes de persones admeses de l'últim
procediment d'admissió (curs 2018-2019).

➢

Aquests resultats de tall podran servir de referència a les persones participants en el procediment d'admissió, tenen
un caràcter merament orientatiu, ja que varien d'un curs acadèmic a un altre, donat que l'admissió en un
determinat cicle dependrà de l'oferta i demanda de cada curs.

➢

En l'article 6 del Decret 135/2014, s'estableix l'ordre de prioritat; és important conéixer aquests criteris per a entendre
i valorar els resultats de tall.

➢

Quan en la columna OBSERVACIONS apareix el valor “Sense sol·licituds” (que significa que no van existir
sol·licituds per al tipus de plaça seleccionat), les següents columnes apareixen sense continguts:
•
EDAT
•
COGNOM DE TALL
•
PROPOSAT PER L'EQUIP EDUCATIU
•
ALUMNE DESESCOLARITZAT

Grau mitjà i grau superior
➢

Les notes de tall fan referència a la qualificació de l'últim/a alumne/a que figurava en les llistes de persones admeses
en cada quota de l'últim procediment d'admissió (curs 2018-2019) en la modalitat presencial .

➢

Aquestes notes podran servir de referència a les persones participants en el procediment d'admissió, tenen un
caràcter merament orientatiu, ja que varien d'un curs acadèmic a un altre, donat que l'admissió en un determinat
cicle formatiu dependrà de l'oferta i demanda de cada curs.

➢

En l'article 7 de l'Orde 18/2016, s'estableixen els criteris de prioritat per a cada una de les quotes d'accés en els
cicles de grau mitjà i de grau superior, és important conéixer aquests criteris per a entendre i valorar les notes de tall,
ja que hi ha diferències entre l'accés directe i l'accés per mitjà de prova.

➢

Així mateix, cal tindre en compte que hi haurà persones admeses que el curs passat van obtindre plaça amb
una nota menor a la qual apareix en les notes de tall, ja que la esmentada plaça es va poder obtindre després
mitjançant la gestió de les llistes d'espera.

➢

En grau mitjà, quan en la columna OBSERVACIONS apareix el valor “Sense sol·licituds” (que significa que no van
existir sol·licituds per al tipus de plaça seleccionat), les següents columnes apareixen sense continguts:
•
NOTA DE TALL
•
REQUISIT EN CONV.FINAL.ORD
•
PREF. MATEIXA FAM. CICLE

➢

En grau mitjà, en la columna NOTA DE TALL poden aparéixer notes inferiors a 5, a causa de l'existència d'alumnat
que ha obtingut el títol de l'ESO amb una, dos o excepcionalment tres matèries amb avaluació negativa, tot això
segons l'Orde de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Educació Secundària
Obligatòria i de l'Orde de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Programa de
Diversificació Curricular en l'Educació Secundària Obligatòria.

➢

En grau superior, quan en la columna OBSERVACIONS apareix el valor “Sense sol·licituds” (que significa que no
van existir sol·licituds per al tipus de plaça seleccionat), les següents columnes apareixen sense continguts:
•
NOTA DE TALL
•
TIPUS PRU. ACC
•
OP. PRU. ACC. UNIVERSITAT
•
REQUISIT EN CONV.FINAL.ORD
•
TÍTOL
•
MODALITAT
•
NÚM. MAT. PREF.
•
PREF. MATEIXA FAM. CICLE

