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CICLE HORARI 

Administració i finances (FP Dual) 
De dilluns a divendres 

de 8.30 a 14.40h 

Disseny i moblament (FP Dual) 
De dilluns a divendres 

de 14.50 a 19.50h 

Mecatrònica industrial (FP Dual) 
De dilluns a divendres 

de 15.45 a 20.45h 

 

CALENDARI: 

Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig 

Es poden presentar preinscripcions telemàticament a:  

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/ 

Llistes baremades: 21 de juny 

Reclamacions: del 22 al 26 de juny 

Llistes baremades definitives: 28 de juny 

Llistes definitives d’alumnat admès: 12 de juliol 

Matrícula (en el cas que estiguin admesos): del 13 al 20 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 bàsica: 

 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). 

 Certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat o a altres estudis 
que permeten l’accés. 

 O certificació de la qualificació de la prova d’accés.  
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Criteris d’admissió 
 

Alumnes que estan en possessió del títol de Batxillerat o equivalent  (60% de les pla-
ces ofertades) 

1r Bloc 

 Alumnes que han cursat les modalitats de Batxillerat prioritàries 

 Alumnes que han cursat COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries 

S’ordenen d’acord amb la nota mitjana de l’expedient. 

 

2n Bloc 

 Altres modalitats de Batxillerat 

 Altres ensenyaments amb dret a accés (Títol de FP2) 

S’ordenen d’acord amb la nota mitjana de l’expedient. 

 

Modalitats de batxillerat que donen prioritat per accedir a CFGS 

 

 

 

 
 
 
Alumnes que accedeixen per el curs d’accés a grau superior (CAS) 

Hi ha una reserva de places del 20% 

S’ordenen d’acord amb la nota mitjana 

Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents: 

1. Els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària. 

2. Els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària. 

3. Els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària. 

4. Els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària. 

5. Els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les 
proves d’accés. 

 

Alumnes que accedeixen per prova d’accés 

Hi ha una reserva de places del 20% 

S’ordenen d’acord amb la nota de la prova d’accés. 

 

Finalitzat aquest procés, les places que resultin vacants s’assignen a les persones amb títol de tècnic de 
grau mitjà que no acreditin la superació de cap de les formacions relacionades amb l’accés a cicles de 
grau superior ni la prova d’accés, amb les prioritats següents: 

1. Els que procedeixen de la mateixa família professional o d’una família professional afí. 

2. Els que procedeixen d’una família professional no afí. 

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà. 

Cicle formatiu de grau superior Modalitat de batxillerat 

Administració i finances Humanitats i ciències socials 

Disseny i moblament 
Ciències i tecnologia 
Arts 

Mecatrònica industrial Ciències i tecnologia 


