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CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA  
 
Preinscripció 
 
• Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig de 2021 

• Termini per presentar la sol·licitud: del 25 de maig al 31 de maig de 2021 

• Presentació documentació: fins 1 de juny de 2021 

• Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de juny de 

2021 

• Termini per presentar reclamacions: del 23 juny al 30 de juny de 2021 

• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021 

• Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2021 

• Llista ordenada definitiva: 8 de juliol de 2021 

• Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2021 

• Publicació d'alumnes admesos i llista d'espera: 16 de juliol de 2021 

 

Matrícula 

• Matrícula dels alumnes amb plaça assignada: del 19 al 23 de juliol de 2021 

• Publicació de la llista de places vacants: 1 de setembre de 2021 

• Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 1 a 3 de setembre de 2021 

• Publicació de la llista d'admesos: 6 de setembre de 2021 

• Termini de matrícula extraordinari de setembre: 7 i 8  de setembre de 2021 

  

CICLES 
FORMATIUS  

GRAU SUPERIOR 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 
La documentació que calgui presentar s'ha d'adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de 
preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del Departament d’Educació. No s’ha de 
presentar cap documentació al centre. 
 
Documentació identificativa 
 
- Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica  i s'ha indicat el número identificador de RALC de l'alumne/a, no 
cal adjuntar cap documentació identificativa.  Si l'alumne/a no té número identificador de RALC (perquè no 
ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-16), cal adjuntar: 

 Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2021: 
• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  
• DNI, NIE o passaport de l’alumne/a i de la persona  sol•licitant (progenitors o tutor/a. 

 Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l’any 2021:  
• DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. 

- Si s'ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic,  cal adjuntar-hi la documentació següent:  

Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2021: 
• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  
• DNI, NIE o passaport de l’alumne/a i de la persona  sol•licitant (progenitors o tutor/a. 

 Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l’any 2021:  
• DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. 

 
Criteri de prioritat per a l'assignació de places 
Segons la via d'accés  a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de 
places  següents: 
 
- Via d'accés: batxillerat  o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat 
les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds 
s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis. 
 
- Via d'accés: títol de tècnic de formació professional ; reserva del 20%. Per aquesta via, s’apliquen 
les prioritats següents: 

1. Alumnes procedents d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals. 
(Annex I)  

2. Alumnes procedents d’una família professional no afí. 
Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació final  mitjana del títol de 
tècnic al·legat. 

 
- Via d'accés: prova d'accés  o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; 
reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de 
l’estudi al·legat. 
 
Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es 
reparteixen entre les altres vies de forma proporcional. 
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Documentació acreditativa del criteri de prioritat que cal presentar segons la via d'accés que s'ha 
d'acreditar:  

o certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles o 
o certificat de la qualificació de la prova d'accés. 

  
- Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat  o el 
de tècnic de formació professional  no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les 
bases de dades del Departament d'Educació. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha 
de presentar el certificat dins el període de reclamacions. 
 
- Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de 
finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional. 
 
- Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació 
relacionada amb l'accés  als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la 
formació. 
 
- Les persones que han superat la prova d'accés  a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el 
certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem 
provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions. 
 
- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre 
de qualificacions. 
- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat  a Catalunya des de l’any 2016 no cal que 
presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es 
mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions. 
La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la 
qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la 
qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es 
considera que és un 5. 
 
- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat  per a majors de 25 anys l'any actual han de 
presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la 
matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova). 
 
- Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a 
majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova. 
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Annex I:  Afinitats entre famílies professionals.  (Són afins si el títol de tècnic de grau mitjà i el cicle de grau 
superior que es vol fer pertanyen a la mateixa opció) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opcions:  
(A) Arts gràfiques, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, 
moble i suro, imatge i so, indústries extractives, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, 
maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, vidre i ceràmica, prevenció de 
riscos professionals. 
(B) Activitats físiques i esportives, agrària, imatge personal , indústries alimentàries, química, sanitat, 
seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat i prevenció de riscos professionals. 
(C) Administració i gestió, comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions, serveis. 
socioculturals i a la comunitat, seguretat i medi ambient i prevenció de riscos professionals. 

 Famílies professionals  Opcions  

Activitats físiques i esportives B 

Administració i gestió C 

Agrària B 

Arts gràfiques A 

Comerç i màrqueting C 

Edificació i obra civil A 

Electricitat i electrònica A 

Energia i aigua A 

Fabricació mecànic A 

Fusta, moble i suro A 

Hoteleria i turisme C 

Imatge i so A 

Imatge personal B 

Indústries alimentàries B 

Indústries extractives A 

Informàtica i comunicacions A i C 

Instal·lació i manteniment A 

Maritimopesquera A 

Química B 

Sanitat B 

Seguretat i medi ambient B i C 

Serveis socioculturals a la comunitat B i C 

Tèxtil, confecció i pell A 

Transport i manteniment de vehicles A 

Vidre i ceràmica A 

Prevenció de riscos professionals A, B i C 


