
 

 

 Quina diferència hi ha entre fer la preinscripció i fer la matrícula? 

La preinscripció es fa per demanar plaça a un centre educatiu. 

La matrícula serveix per fer la inscripció a un centre educatiu quan s’ha obtingut plaça al 

centre. 

 Quan comença el procés de preinscripció i matrícula? 

S’ha de consultar el calendari a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-

superior/informat/calendari/ 

 

 Quin és el calendari de preinscripció i matrícula per el curs 2021-22 als CFGS? 

CALENDARI- PREINSCRIPCIÓ 

 

 

SECRETARIA 

INFORMACIÓ      PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA                                 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 

QUÈ Dates  

Publicació de l’oferta inicial de places  21 de maig 

Presentació de sol·licituds de preinscripció  25 al 31 de maig 

Presentació de documentació 25 de maig a l’1 de juny 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb  

la puntuació provisional 

21 de juny 

Presentació de reclamacions 23 al 30 de juny  

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb 

la puntuació definitiva, un cop resoltes les reclamacions 

5 de juliol 

Sorteig del número de desempat 5 de juliol, a les 11 h. 

Publicació de la llista ordenada  8 de juliol 

Publicació de l’oferta final de places  16 de juliol 

Publicació de la relació d’alumnes admesos i alumnes en llista 

d’espera  

16 de juliol 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/calendari/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/calendari/


CALENDARI- MATRÍCULA 

 

 
CALENDARI- MATRÍCULA de la segona fase d’admissió 

 

 Com es pot saber a quin centre o centres s’imparteix un cicle formatiu? 

Consultar: http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/fp/ 

 

 Es pot presentar més d’una sol·licitud de preinscripció als CFGS? 

No, només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona. Presentar més 

d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Es 

com si quedés anul·lada.  

 

 Es pot demanar més d’un centre o cicle formatiu ? 

QUÈ Dates  

Totes les persones admeses poden fer la matrícula al centre  
on han obtingut plaça. 

19 al 23  de juliol, 

ambdós inclosos. 

 Si l’alumne/a es matricula a un centre, cicle o torn que no li ha estat assignat, la 
matrícula no tindrà cap efecte,  es considerarà nul.la.  

 Si un alumne/a que li ha estat assignada una plaça no formalitza la matrícula, 
s’entén que renuncia a la plaça adjudicada i aquesta plaça serà assignada a una altra 
persona de la llista d’espera.  

SEGONA FASE D’ADMISSIÓ QUAN   

Publicació de vacants                                          1 de setembre 

 El Departament d'Educació publica al seu web la informació relativa als centres i 

cicles amb places vacants. 

 Només poden participar en aquesta fase d'admissió les persones que van presentar 

la sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça. 

 Els participants poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció dins el 

termini establert en el calendari, en el marc de les vacants existents, utilitzant el 

formulari disponible al web del Departament. 

 Les peticions s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la 

qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle. 

 Els alumnes que obtenen plaça han de formalitzar la matrícula al centre assignat, 

per a la qual cosa han d'aportar la documentació que acredita que compleixen els 

requisits acadèmics d'accés. 
 

Presentació de sol·licituds  1 al 3 setembre  

Llista de persones admeses  6 setembre  

http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/fp/


Sí, en un únic formulari de sol·licitud de preinscripció es pot posar més d’una opció: diversos 

centres, cicles i torns, ordenades per ordre de preferència.   

 

 Com es fa la sol·licitud de preinscripció? 

 

 La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el 

formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. 

 

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa 

els 18 anys durant l’any 2021) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant 

aquest any) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, como ara el DNIe o el 

sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.  

 

 Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica, poden utilitzar el 

formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació.  

En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu, escanejat o 

fotografiat, de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.  

 

Al formulari de sol·licitud de preinscripció –en forma de formulari electrònic o de formulari 

en suport informàtic- s’ha d’adjuntar –mitjançant l’enllaç disponible al web del Departament 

d’Educació- la documentació acreditativa, escanejada o fotografiada, de complir els requisits 

d’accés als CFGS. És a dir, la certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que 

permeten l’accés als CFGS o la certificació de la qualificació de la prova d’accés.  

Si no s’acredita la qualificació dins dels terminis previstos, la sol·licitud no s’assigna. 

 

 

 

 

 

 

 



 Quins requisits acadèmics s’han de complir per tenir accés als cicles formatius 

de grau superior? 

 

 Què passa si m’equivoco al assenyalar la via d’accés? 

És responsabilitat del sol·licitant vetllar per la correcta interpretació de les dades i la 

documentació presentada, si s’observa qualsevol error o omissió quan es publica la llista de 

sol·licituds amb la puntuació provisional, es pot esmenar en el període de presentació de 

reclamacions. 

 

 

 

VIES D’ACCÉS ALS ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR  

VIA 1 

(un 60% de les places  
es reserven per les 
persones que 
accedeixen als estudis 
de cicles formatius de 
grau superior per 
aquesta via) 

- Tenir el títol de Batxillerat   o    

estudis equivalents:  

- Títol de Batxiller LOGSE. 

- Curs d’orientació universitària (COU). 

- Segon curs d’una modalitat de batxillerat experimental. 

- Curs preuniversitari. 

- Mestre d’ensenyament primari. 

VIA 2 

(un 20% de les places  
es reserven per les 
persones que 
accedeixen als estudis 
de cicles formatius de 
grau superior per 
aquesta via) 

- Tenir un títol de Tècnic de Formació Professional; és a dir, un CFGM.  

VIA 3 

(un 20% de les places  
es reserven per les 
persones que 
accedeixen als estudis 
de cicles formatius de 
grau superior per 
aquesta via) 

- Haver superat la prova d’accés als cicles Formatius de  grau superior  

El requisit per inscriure’s a la prova d’accés és tenir 19 anys o complir-los 

l’any que es fa la prova. 

No es poden inscriure a la prova d’accés les persones que tenen la 

titulació acadèmica o ensenyaments que permeten l’accés directe als 

cicles formatius de grau superior: títol de Batxillerat o equivalent o el títol 

de Tècnic. 

- Altres titulacions: 

- Títol de Tècnic Superior de Formació Professional. 

- Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. 

- Qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.  



 Com s’ordenen les sol·licituds de preinscripció per assignar les places? 

A cada sol·licitud de preinscripció se li assigna de manera aleatòria un número que ha de 

servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de 

desempat. 

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés i segons la qualificació mitjana 

dels estudis al·legats o de la prova d’accés.  

Si un cicle s’ofereix en torn de matí i en torn de tarda, les sol·licituds de preinscripció 

s’ordenen tenint en compte el torn que la persona ha sol·licitat. 

 

 Com es consulten les llistes de resultats del procés de preinscripció?  

Per  poder consultar els resultats es necessita:  

 El codi de la solicitud.  Quan es pugui fer la consulta es rep un missatge amb aquest codi a 

l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud.  Si no es rep cap missatge cal mirar el 

correu no desitjat o brossa. 

 El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que 

s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, si l'alumne és menor d'edat o 

no fa els 18 anys l’any que fa la sol·licitud. 

 o el número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) de l’alumne/a si és 

major d’edat o fa 18 anys l’any que fa la sol·licitud. 

 

 Puc quedar-me sense plaça? 

Sí, és possible si el centre i cicle sol·licitat té més demanda que oferta i la nota de la persona 

sol·licitant no està entre les millors.  

A: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-mes-demanats/curs-2020-2021/ 

Hi ha informació sobre els cicles formatius de formació professional més sol·licitats a la 

preinscripció del curs 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-mes-demanats/curs-2020-2021/


 Quines han estat les notes de tall per els CFGS en el curs 2020-21?  

 

FAMÍLIA  PROFESSIONAL       TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 

 

CFGS       AUTOMOCIÓ      (CFPM  TM20)     

GRUP 

MATÍ 

NOTA DE TALL GRUP 

TARDA 

NOTA DE TALL 

Via 1 Via  2 Via  3 Via 1 Via  2 Via  3 

1AA   5,7 5,8 6,1 1AB   5 5 5 

 

FAMÍLIA  PROFESSIONAL                    SANITAT 

 

CFGS     AUDIOLOGIA PROTÈTICA   (CFPS  SAG0) 

GRUPS 

MATÍ 

NOTA DE TALL 

Via 1 Via  2 Via  3 

1APA   5 5 5 

 

CFGS     DIETÈTICA    (CFPS   1651) 

 

GRUP 

MATÍ 

NOTA DE TALL 

Via 1 Via  2 Via  3 

1DIA   5,6 6,7 7,6 

 

CFGS       IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR    (CFPS SAI0) 

GRUP 

MATÍ 

NOTA DE TALL GRUP 

TARDA 

NOTA DE TALL 

Via 1 Via  2 Via  3 Via 1 Via  2 Via  3 

1IDA   6,2 7,7 7,4 1IDB 5,5 6,8 7,3 

  

CFGS       LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC     (CFPS  SAE0)       

GRUP NOTA DE TALL GRUP NOTA DE TALL 



MATÍ Via 1 Via  2 Via  3 TARDA Via 1 Via  2 Via  3 

1LA   7,6 6,1 8,4 1LB 7,3 6,9 7 

 

FAMÍLIA  PROFESSIONAL            SEGURETAT I MEDI AMBIENT  

 

CFGS        QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL (CFPS  SMC0)  

GRUPS 

MATÍ 

NOTA DE TALL GRUPS 

TARDA 

NOTA DE TALL 

Via 1 Via  2 Via  3 Via 1 Via  2 Via  3 

1SA 5 5 5 1SB  __ __ ___ 

 

 

 

FAMÍLIA  PROFESSIONAL       EDIFICACIÓ   I OBRA CIVIL 

 

CFGS  PROJECTES D’EDIFICACIÓ, PERFIL `PORFESSIONAL REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ.  

(CFPS EO B1) 

GRUPS 

MATÍ 

NOTA DE TALL 

Via 1 Via  2 Via  3 

1PCA 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Quant costa matricular-se en un cicle formatiu de grau superior? 

Es paga una quota en concepte d’assegurança escolar i de material, i un preu públic en 

concepte de matrícula. 

 

CFGS DIETÈTICA 

QUOTA DE PAGAMENT D’ASSEGURANÇA ESCOLAR I DE MATERIAL 

Alumnes menors de 28 anys 40€ 

Alumnes de 28 anys o més 39€ 

PREU PÚBLIC EN CONCEPTE DE MATRÍCULA                                                              

Curs sencer 360€ 

Matrícula per crèdits solts* 65€   per crèdit 

*  Si la quantitat pagar en l’opció de matrícula per crèdits solts és superior a 360€, es pot optar 
per pagar la matrícula sencera, perquè l’import a pagar no pot ser superior a 360€. 

*  Els alumnes que sàpiguen segur que tenen crèdits convalidats, poden optar per la matrícula 
per crèdits, si els surt més beneficiosa. 

TAXES DE  

MATRÍCULA                                                              

PAGAMENT 

en un sol termini en el moment de fer la matrícula    

en dos terminis del 50% de l’import total de la matrícula cadascun 

                              1er termini AL FER LA MATRÍCULA 

L’alumne que no faci aquest primer pagament en el moment de la 
matrícula, perdrà el dret a la plaça. 

                                2on termini ABANS DEL 15 D’OCTUBRE 

L’alumne haurà de lliurar el justificant de pagament del segon termini a la 
Secretaria del centre no més tard del 15 d’octubre, si no ho fa, serà donat de 
baixa d’ofici sense dret a devolució del primer pagament.  

 
El pagament  d’assegurança i de material  +  les taxes de matrícula  s’ha de fer per  
 
transferència bancària al compte:  

       BBVA ES09 0182 5540 5102 0162 1172.  

 

 Indiqueu nom i cognoms de l’alumne a la transferència. 

 
 

 

 



CFGS AUTOMOCIÓ 

QUOTA DE PAGAMENT D’ASSEGURANÇA ESCOLAR I DE MATERIAL 

Alumnes menors de 28 anys 

de 1r curs (nouvinguts) 

 

 117 € Alumnes majors  de 28 anys 

de 1r curs (nouvinguts) 

 116 € 

Alumnes menors de 28 anys 
de 1r curs (repetidors) 

 40 € Alumnes majors de 28 anys 
de 1r curs (repetidors) 

 39 € 

Alumnes menors de 28 anys 

de 2n curs de vehicles automòbils 

amb la orientació vehicles elèctrics  

o motos  

 

 40 € Alumnes majors de 28 anys 

de 2n curs de vehicles automòbils 

amb la orientació vehicles  

elèctrics o motos 

 39 € 

Desglossament de la quota a pagar: 
- Quota d’assegurança escolar i de material de consum a tallers i aules :  40€ 
- Llibre electrònic ELECTUDE  
- Multímetre (tester)   

 

Alumnes que només fan la matrícula  
del mòdul  FCT 

1,20€ 

PREU PÚBLIC EN CONCEPTE DE MATRÍCULA                                                              

Curs sencer 360€ 

Matrícula per unitats formatives soltes* 25 €   

per unitat  formativa  

*  Si la quantitat a pagar en l’opció de matrícula per unitats formatives soltes és superior a 
360€, es pot optar per pagar la matrícula sencera, perquè l’import a pagar no pot ser 
superior a 360€. 

*  Els alumnes que sàpiguen segur que tenen unitats formatives convalidades, poden optar per 
la matrícula per unitats formatives, si els surt més beneficiosa. 

TAXES DE  

MATRÍCULA                                                              

PAGAMENT 

en un sol termini en el moment de fer la matrícula    

en dos terminis del 50% de l’import total de la matrícula cadascun 

                              1er termini AL FER LA MATRÍCULA 

L’alumne que no faci aquest primer pagament en el moment de la matrícula, 
perdrà el dret a la plaça. 

                                2on termini ABANS DEL 15 D’OCTUBRE 

L’alumne haurà de lliurar el justificant de pagament del segon termini a la 
Secretaria del centre no més tard del 15 d’octubre, si no ho fa, serà donat de 
baixa d’ofici sense dret a devolució del primer pagament.  

 
El pagament  d’assegurança i de material  +  les taxes de matrícula  s’ha de fer per  
 



transferència bancària al compte:  

       BBVA ES09 0182 5540 5102 0162 1172.  

 

 Indiqueu nom i cognoms de l’alumne a la transferència. 

 

 
 

CFGS   AUDIOLOGIA PROTÈTICA 
CFGS   IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR 
CFGS   LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 
CFGS   PROJECTES D’EDIFICACIÓ, PERFIL PROFESSIONAL REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ 
CFGS    QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL 

QUOTA DE PAGAMENT D’ASSEGURANÇA ESCOLAR I DE MATERIAL 

Alumnes menors de 28 anys 40€ 

Alumnes de 28 anys o més 39€ 

PREU PÚBLIC EN CONCEPTE DE MATRÍCULA                                                              

Curs sencer 360€ 

Matrícula per unitats formatives soltes* 25€  

per unitat formativa 

*   Si la quantitat a pagar en l’opció de matrícula per unitats formatives soltes és superior a 
360€, podeu optar per pagar la matrícula sencera, perquè l’import a pagar no pot ser 
superior a 360€. 

*   Els alumnes que sàpiguen segur que tenen unitats formatives convalidades, poden optar per 
la matrícula per unitats formatives, si els surt més beneficiosa. 

TAXES DE  

MATRÍCULA                                                              

PAGAMENT 

en un sol termini en el moment de fer la matrícula    

en dos terminis del 50% de l’import total de la matrícula cadascun 

                              1er termini AL FER LA MATRÍCULA 

L’alumne que no faci aquest primer pagament en el moment de la 
matrícula, perdrà el dret a la plaça. 

                                2on termini ABANS DEL 15 D’OCTUBRE 

L’alumne haurà de lliurar el justificant de pagament del segon termini a la 
Secretaria del centre no més tard del 15 d’octubre, si no ho fa, serà donat de 
baixa d’ofici sense dret a devolució del primer pagament.  

 
El pagament  d’assegurança i de material  +  les taxes de matrícula  s’ha de fer per  
 
transferència bancària al compte:  

       BBVA ES09 0182 5540 5102 0162 1172.  

Indiqueu nom i cognoms de l’alumne a la transferència. 

 



 

 
 

 
 
1.   membres de família nombrosa de categoria general i membres de famílies monoparentals de 

categoria general i especial.  
 
Documentació a adjuntar:   títol de família nombrosa o monoparental. 
 
2.    que en el curs acadèmic immediatament anterior al curs acadèmic en què es matriculen han 

obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.  
 
Documentació a adjuntar:  Resolució individual d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de 

la beca.  
 
3.    que per el mateix curs en què es matriculen tinguin concedida una beca o un ajut a l'estudi del 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.  
 
Documentació a adjuntar:  Resolució individual d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de 

la beca.   Si en el moment de formalitzar la matrícula l’alumne no té concedida encara la 
beca, ha d’abonar l’import de la matrícula i un cop se li notifiqui la concessió de la beca, 
podrà demanar la devolució del 50% de l’import abans del 31 de juliol. 

 
4.    beneficiaris d’accions positives d ‘acord amb l’Ordre EDU/185/2019, de 9 d’octubre:   accions 

de promoció de la demanda. 
 
Documentació a adjuntar:  Resolució  beneficiaris d’accions positives de gènere d’acord amb 

l’Ordre EDU/185/2019, de 9 d’octubre.  

 

Exempció del 100% del pagament de l’import de la matrícula per als alumnes 

 
1.      membres de família nombrosa de categoria especial.  
 
Documentació a adjuntar:  Títol de família nombrosa. 
 
2.      amb discapacitat igual o superior al 33%. 
 
Documentació a adjuntar:  Certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.  
 
3. subjectes a mesures privatives de llibertat.  
 
Documentació a adjuntar:  Certificat de l’administració corresponent. 

INFORMACIÓ SOBRE BONIFICACIONS I EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA I  

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR EN CADA CAS 

Bonificació del 50% de l'import de la matrícula per als alumnes 



 
4. víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fill i filles. 
 
Documentació a adjuntar: Certificat de l’administració corresponent. 
 
5. membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa 

d’inserció o la renda garantida de ciutadania.  
 
Documentació a adjuntar: Certificat de l’administració corresponent. 
 
6. víctimes de violència de gènere. 
 
Documentació a adjuntar:  
- Ordre de protecció judicial    o  
- Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que està sent objecte de violència    
o  
- Sentència condemnatòria de la persona agressora     o  
- Certificat del Departament de Benestar i Família o de l’ajuntament o centre d’acollida que 

n’indiqui la situació.  
 
7. que en el curs immediatament anterior al què es matriculen han obtingut matrícula d’honor al 

batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat.  
 
8. guanyadors dels Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals, de formació 

professional, dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, o dels ensenyaments 
professionals de música o professionals de dansa.  

 
9. menors d’edat tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o l’òrgan  

equivalents d’altres comunitats autònomes.  
 
Documentació a adjuntar: Certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència o l’òrgan equivalents d’altres comunitats autònomes.  
 

ex tutelats de 18 a 21 anys que hagin estat sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència o l’òrgan equivalents d’altres comunitats autònomes.  
 

Documentació a adjuntar: Certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència o l’òrgan equivalents d’altres comunitats autònomes.  

 
 

 I desprès d’un cicle formatiu de grau superior, què? 

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de Tècnic 

Superior que els permet accedir: 

 a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones amb títol de cicle formatiu de 

grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. 

 al món laboral.  



A http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/insercio-laboral/ el Departament 

d’Educació i el Consell General de les Cambres de Comerç publiquen anualment l’Estudi 

sobre la inserció laboral de les persones amb un títol de formació professional.  

La principal conclusió de l’estudi de l’any 2019 és que les persones titulades en Formació 

professional tenen un percentatge d’atur quatre vegades inferior que la mitjana de joves 

de Catalunya.  

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/insercio-laboral/

