
 

SECRETARIA 

 

 

CICLE HORARI 

Gestió administrativa 
De dilluns a divendres 

de 8.30 a 14.40h 

Manteniment electromecànic 
De dilluns a divendres 

de 8.30 a 14.40h 

Instal·lació i moblament 
1r curs: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.40h 
2n curs: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.40h 

Fusteria i moble 2n curs: De dilluns a divendres, de 14.50 a 19.50h 

 

CALENDARI: 

Presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig 
Es poden presentar preinscripcions telemàticament a:  

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/ 
Llistes baremades: 6 de juny 
Reclamacions: del 7 al 9 de juny 
Llistes baremades definitives: 14 de juny 
Llistes definitives d’alumnat admès: 3 de juliol 
Matrícula (en el cas que estiguin admesos): del 4 a l’11 de juliol  
 

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ:  

 Matins: de 8.00 a 14.00 hores 

 Tardes: dimarts i dijous de 15.00 a 18.00 hores  
 

DOCUMENTACIÓ: 

 Imprès de sol·licitud de preinscripció per duplicat. 
 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a i d’un dels pares o tutors. 
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI). 
 Certificat de nota mitjana de l’expedient acadèmic de 1r, 2n i 3r d’ESO pels que no han 

acabat el 4t curs de l’ESO. 
 Certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l’ESO, pels que ja han comple-

tat l’ESO. 
 O certificat d’haver superat la prova d’accés al CFGM. 

 

Criteri d’admissió als CFGM 
Les sol·licituds s'ordenen dins de cada via d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la 
prova que permeten l'accés al cicle. 
Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via de l’ESO (o equivalent a efectes acadèmics) es fa una reserva 

de places del 60%; per als que accedeixin per la via dels PQPI i la Formació professional bàsica, hi ha una reserva 
de places del 20 % i per als que accedeixin per la via de la prova d'accés (o que en tenen exempció total), el curs 
específic d'accés o que altres titulacions, es fa una reserva de places del 20%.  
Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les places queden disponibles per 
als alumnes que procedeixin d'altres vies. 

Notes: 
Es recomana que a la sol·licitud de preinscripció s’indiquin peticions d’admissió per a altres centres, detallats per 
ordre de preferència.  
La presentació de sol·licituds en més d’un centre (públic o privat concertat) comportarà la pèrdua dels drets d’opció. 
La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar al centre on s’imparteix el cicle demanat en primer lloc. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/
http://gestio.queestudiar.gencat.cat/.content/home/preinscripcio/estudis/documents_comuns/equivalencies_eso.pdf

