
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2863/2021, de 22 de setembre, per la qual es determinen el calendari i les condicions
d’assignació de places del procés extraordinari d’admissió a l’Institut Obert de Catalunya, per al curs 2021-
2022, als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional.

En el procediment de preinscripció dels ensenyaments de formació professional per al curs 2021-2022,
concretament en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, hi ha hagut una inusitada demanda,
sobretot en els cicles de grau mitjà, que ha desbordat les previsions de l'oferta educativa que s'havia calculat
tenint present l'increment de la població escolar en edat de cursar aquests ensenyaments.

En resposta aquesta demanda excepcional i mitjançant la Resolució EDU/2682/2021, de 31 d'agost, per la qual
es determinen el calendari i les condicions d'assignació de places del procés extraordinari d'admissió, per al
curs 2021-2022, dels cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional, s'ha incrementat
l'oferta de places per ampliació de la capacitat màxima en grups existents i per ampliació de nous grups. La
magnitud de la resposta suposa un increment del professorat per a impartir-los, i té l'efecte d'exhaurir la
disponibilitat d'instal·lacions, equipaments i espais dels centres. Aquesta resposta, tanmateix, és insuficient per
absorbir tot l'increment de la demanda.

Per tal de donar resposta a l'increment de la demanda es procedeix a mobilitzar l'Institut Obert de Catalunya,
de forma excepcional, per tal que incrementi l'oferta a distància que imparteix. Aquesta oferta de l'Institut
Obert de Catalunya és supletòria de l'oferta en la modalitat ordinària que els centres educatius que imparteixen
la modalitat presencial no poden absorbir en la seva totalitat. Per tant, cal establir un procediment específic
d'admissió d'alumnat.

Per tal que l'Institut Obert de Catalunya pugui oferir més places, cal establir aquesta ampliació de l'oferta i
habilitar un període específic de preinscripció i matrícula.

Ateses les dates en què ens trobem respecte de l'inici del curs acadèmic 2021-2022 fa que aquestes mesures
tinguin caràcter d'urgència i que calgui fer les previsions oportunes pel que fa a l'oferta, matrícula i, en el seu
cas, trasllat de l'alumnat.

L'excepcionalitat i la urgència d'aquestes mesures, per tal que siguin eficaces, fa necessari adaptar
determinades previsions mitjançant aquesta resolució, per tal de preservar el dret a l'educació de les persones,
garantir la continuïtat dels seu procés formatiu i facilitar, quan s'escaigui l'accés d'aquest alumnat a la
modalitat presencial, si aquesta fos la seva voluntat.

La matrícula a l'Institut Obert de Catalunya, per part dels alumnes menors de 18 anys, requereix trobar-se en
alguna de les situacions previstes a l'article 32.1 del Decret 57/2020, de 19 de maig, de l'Institut Obert de
Catalunya, i desenvolupades a la Resolució EDU/1261/2021, de 28 d'abril, del procediment de preinscripció i
matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2021-2022.

Ara bé, l'article 32.2 del Decret 57/2020, de 19 de maig estableix diverses excepcions i entre elles l'apartat j)
preveu que, excepcionalment, prèvia resolució del director o directora de l'Institut Obert de Catalunya, poden
cursar ensenyaments les persones majors de setze anys o que els compleixin dins del període lectiu al qual es
matriculen, que acreditin trobar-se en qualsevol altra situació extraordinària que impedeixi cursar els
ensenyaments en els centres de règim ordinari.

D'altra banda, el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, articles
44, 53 i 55, preveu dins de les mesures flexibilitzadores que la direcció general competent en matèria de
formació professional pot establir una oferta a col·lectius singulars. L'aplicació de la normativa de les mesures
flexibilitzadores permet aplicar criteris de prioritat i de desempat específics, així com excepcionar, de forma
general per aquest col·lectiu, les limitacions derivades de la minoria d'edat, sense necessitar de fer un elevat
nombre de resolucions individuals per part de la directora de l'Institut Obert de Catalunya.

L'accés al sistema educatiu, en el marc de l'oferta educativa, es troba garantit per l'article 4 de la Llei 12/2009,
del 10 de juliol, d'Educació.

L'oferta de formació professional de l'Institut Obert de Catalunya conté cicles formatius de grau mitjà i de grau
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superior, essent que els de grau mitjà formen part de l'oferta universal prevista a l'article 5.2 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d'Educació.

Per tant, per tal de resoldre aquestes necessitats d'escolarització, excepcionals i extraordinàries,

Resolc:

1. Cicles formatius de grau mitjà.

Aprovar una oferta per a col·lectiu singular, a partir de l'inici del curs 2021-2022, a l'Institut Obert de
Catalunya consistent en nous grups dels cicles formatius de grau mitjà següents:

Atenció a persones en situació de dependència.

Cures auxiliars d'infermeria.

Gestió administrativa.

Sistemes microinformàtics i xarxes.

Només s'oferiran el mòduls d'inici d'itinerari segons la regulació interna de l'Institut Obert de Catalunya.

2. Cicles formatius de grau superior.

Aprovar una oferta per a col·lectiu singular, a partir de l'inici del curs 2021-2022, consistent en les places
vacants en els cicles formatius de grau superior de l'Institut Obert de Catalunya següents:

Educació infantil.

Prevenció riscos professionals.

Gestió de vendes i espais comercials.

Comerç internacional.

Animacions interactives, videojocs i entorns interactius.

Només s'oferiran el mòduls d'inici d'itinerari segons la regulació interna de l'Institut Obert de Catalunya.

3. Persones destinatàries

3.1 Aquesta oferta s'adreça exclusivament a les persones que compleixin els requisits accés que estableix la
normativa corresponent i que hagin fet sol·licitud de preinscripció en l'ensenyament de formació professional
per al curs 2021-2022 sense haver-hi obtingut plaça.

3.2 Aquestes persones han de declarar que han participat en el procediment de preinscripció i matrícula per al
curs 2021-2022, en els ensenyaments de formació professional i que no han obtingut plaça.

4. Calendari

Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa: del 27 al 28 de setembre de 2021

Publicació de la llista d'admesos: 5 d'octubre de 2021

Matrícula i pagament de la matrícula: del 5 a l'11 d'octubre de 2021

Presentació de reclamacions: del 6 al 8 d'octubre de 2021

Resolució de reclamacions: de l'11 al 14 d'octubre de 2021

Pagament de la matrícula per alumnes a qui s'estima la reclamació: del 14 al 18 d'octubre de 2021
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5. Criteris d'assignació de places vacants.

5.1 Si la demanda és inferior a l'oferta, les places s'assignen directament.

5.2 Només en cas que hi hagi més peticions que places, s'ordenen les sol·licituds per ordre decreixent en
funció de la qualificació acreditada del requisit d'accés al·legat.

6. Requisits acadèmics d'accés.

Els requisits acadèmics d'accés són els previstos amb caràcter general.

7. Inaplicabilitat de l'acreditació de situació específica.

Per la naturalesa de col·lectiu singular aplicable a aquest procediment extraordinari d'admissió els menors de
18 anys no han d'acreditar que es troben en cap dels supòsits previstos a l'apartat 1.3 de la Resolució
EDU/1261/2021, de 28 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per
al curs 2021-2022.

8. Normativa aplicable de preinscripció i matrícula.

És d'aplicació supletòria, en tot el que no es determini en aquesta resolució, la Resolució EDU/1261/2021, de
28 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2021-2022.

9. Trasllat de centre

En cas que en el curs escolar 2022-2023 o ulteriors el Departament d'Educació obri nova oferta singular del
segon curs dels cicles formatius de grau mitjà inclosos a l'apartat 1, l'alumnat que els ha començar a cursar a
l'Institut Obert de Catalunya, que hagi complert 16 o 17 anys dins de l'any 2021, té prioritat absoluta per a
matricular-s'hi, com a col·lectiu singular.

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, de 1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 22 de setembre de 2021

Àngel Luis Miguel Rodríguez

Director general de Formació Professional

(21.265.061)
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