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INFORMACIÓ CURS 2021/2022 
 

PREINSCRIPCIO i MATRICULACIÓ  
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

PAISATGISME I MEDI RURAL PERFIL PROFESSIONAL DE GESTIÓ 

AGROPECUÀRIA 

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL (dual) 
 

 
 
 
 
Tota la informació sobre preinscripció i matrícula a la web del Departament d’Educació: 
 

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

Aquest resum té únicament caràcter informatiu i cal adreçar-se en tot moment a les 
instruccions actualitzades que proporciona el Departament d’Educació 

 
 
 
TERMINIS DEL PROCEDIMENT GENERAL D’ADMISSIÓ D’ALUMNES 
 

o Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2021 

o Període de matrícula per als alumnes admesos: del 19 al 23 de juliol de 2021 

 

 

 

 

Escola Agrària del Solsonès, horari: de 9:00 a 14:00 hores. 

Telèfon: 973 480713 

Correu electrònic: aecasol.daam@gencat.cat 

 

El codi de l’Escola Agrària del Solsonès és: 25004310 

 
 
  

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
mailto:aecasol.daam@gencat.cat
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PREINSCRIPCIÓ: del 25 al 31 de maig de 2021 
Des de: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/  
 

IMPORTANT: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna 

 

Opció A: sol·licitud electrònica 

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

disponible al web del Departament d’Educació.  

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor legal (si l'alumne és menor d'edat) o 

l'alumne (en cas que sigui major d'edat) s'ha d'identificar mitjançant una eina d’identificació 

digital com ara IdCat Mòbil, TCat, DNI electrònic o Cl@ve. També es requereix el número 

d'identificació de l'alumne del RALC (es pot consultar a la mateixa web, apartat “Consulta de 

l’identificador de l’alumne”. Cal emplenar el formulari amb es dades personals, el codi del cicle 

i el llistat ordenat de centres i cicles segons preferència. Cal adjuntar la documentació 

escanejada o fotografiada que es requereixi i, finalment, enviar la sol·licitud. 

Es rebrà un resguard de la presentació de la sol·licitud al correu electrònic que es faci constar 

en la sol·licitud i finalitza el tràmit. No cal enviar el resguard al centre, ni cal presentar cap 

documentació d'identificació de la persona sol·licitant. 

 

Opció B: sol·licitud amb suport informàtic  

Quan no sigui possible la sol·licitud electrònica (no es disposa d’identificador digital o alumnes 

estrangers), es pot fer sol·licitud mitjançant suport informàtic. 

En aquest cas, cal enviar les dades amb el formulari electrònic abans del dia 31 de maig 

(inclòs). Cal adjuntar la documentació escanejada o fotografiada que es requereixi i, 

finalment, enviar la sol·licitud. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la 

sol·licitud a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció 

(aecasol.daam@gencat.cat), acompanyat de la documentació acreditativa corresponent 

escanejada o fotografiada, abans del dia 1 de juny (inclòs): 

 

Documentació identificativa (per opció B) 

o DNI, NIE o passaport de l’alumne. 

Si l'alumne és menor d'edat, també s'ha de presentar: 

o Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

o DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a). 

 

En tos dos casos (A i B)  

En cas que el criteri de prioritat no es pugui validar electrònicament, cal presentar la 

documentació acreditativa del criteri de prioritat, al centre que s'ha demanat en primer lloc i 

en el termini establert (abans del dia 1 de juny). Es pot presentar mitjançant correu 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
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electrònic (documents digitals amb signatura digital vàlida) o presencialment si el document 

és original en paper. 

 

Documentació acreditativa del criteri de prioritat: 

o Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles (via 1 o 2) 

o Certificat de la qualificació de la prova d'accés (via 3) 

o Certificat d’haver superat la formació relacionada amb l’accés (via 2 + al·legació prioritat) 

o Acreditació excepció PA o altres titulacions (via 3 altres casos) 

No s’ha de presentar en els següents casos: 

- Títol Batxillerat o Tècnic FP obtinguts a Catalunya a partir del curs 2016-2017 

- Haver superat la prova d’accés a Catalunya des de l’any 2011 

Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el 

període de reclamacions. 

 

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional  

La llista de sol·licituds amb la puntuació provisional es publicarà el 23 de juny de 2021. A partir 

de les 13:00 i fins el dia 30 de juny es podran presentar, si escau, reclamacions mitjançant la 

eina electrònica per a presentar reclamacions. Si no s’ha considerat algun criteri de prioritat, 

es podrà aportar la documentació acreditativa en aquest moment. 

 

Criteris de prioritat per a l’assignació de places 

Hi ha tres vies d’admissió d’alumnat. Dins de cada via les sol·licituds s’ordenaran segons la 

qualificació del seu expedient acadèmic o la qualificació d’accés: 

 

Via 1:  60% de les places. Sol·licituds de l’alumnat procedent de batxillerat o estudis 

equivalents. Tenen prioritat els que han cursat les modalitats prioritàries i afins al 

cicle. 

Via 2:  20 % de les places. Sol·licituds de l’alumnat amb títol de tècnic d’FP (cicle grau 

mitjà)  

Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents: 

El primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeix 

d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals. 

En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeixen 

d'una família professional no afí. 

 

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al 

cicle de grau mitjà. 
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Via 3:  20 % de les places. Sol·licituds de l’alumnat procedent de la prova d’accés o exempció 

d’aquesta prova o altres titulacions. 

  

Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, 

les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional. 
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MATRICULACIÓ 
 

Un cop hagis estat admès a l’Escola, s’ha de formalitzar la matriculació dins el termini del 19 

al 23 de juliol de 2021 

S’està a l’espera de confirmar si serà presencial o en línia. 

La no formalització de la matrícula i/o el no pagament del preu públic dins el termini establert, 

suposarà la renúncia de la plaça adjudicada.  

Horari: de 9.00 a 14.00 hores.    

  

Documentació 

 

1. S’ha de portar  

a. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne 

b. 2 fotografies de carnet 

c. Fotocòpies del DNI pare, mare o tutor (en cas de menors d’edat) 

d. Original i fotocòpia de la certificació acadèmica. 

e. L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) 

f. Fotocòpia de la primera plana de la llibreta o del compte corrent. 

g. Carnet de vacunacions (Tètanus i hepatitis B) 

h. Número de la SS, de l’alumne si n’és titular, o de qui en sigui beneficiari 

 

2.  S’haurà d’omplir a l’Escola 

a. Full de matrícula 

b. Full de domiciliació bancària 

c. Full d’acceptació per a les sortides de les visites tècniques 

d. Full d’autorització d’ús d’imatge    

e. Informació sobre les condicions de l’assegurança escolar 

 

3. Pagar els preus públics de matriculació que determina la Generalitat de Catalunya. 

360 € per al curs escolar 2021-2022, excepte els casos en què hi pot haver exempcions i 

bonificacions 

(Exempcions i bonificacions: consulta si estàs en un d’aquests casos: el curs anterior has 

obtingut una beca MEC; ets membre de família nombrosa; tens una discapacitat igual o 

superior al 33%) 

   

 

Convalidacions de mòduls/UF 

Si has realitzat algun cicle formatiu de formació professional o altres estudis que donen dret a 

convalidacions, sol·licita-ho en el moment de formalitzar la matricula. Has de portar: 

 Títol o resguard d’haver sol·licitat el títol del cicle o dels estudis realitzats 

 Certificació del cicle (o dels estudis) on es detallin els mòduls/UF o matèries cursades amb 

la seva qualificació. 

 Omplir l’imprès de sol·licitud de convalidació que et facilitarà l’Escola.  
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DADES DEL CURS 2021/2022 
 

Data inici de curs: (pendent de publicació) 

 

HORARI GENERAL MATÍ 

 Dilluns Dimarts Dimecres  Dijous Divendres 

Entrada 8:15 h 8:15 h 8:15 h 8:15 h 8:15 h 

Sortida 14:50 h 14:50 h 14:50 h 14:50 h 14:50 h 

(Aquest horari pot variar en funció del transport públic urbà Solsona-Olius-Solsona) 

TARDES 

Excepcionalment, algunes tardes pot haver-hi activitats lectives entre les 16 i 19 hores: classes 

pràctiques que requereixen el desdoblament del grup d’alumnes; conducció de maquinària 

agrícola; conreu de la finca; activitats de reforç obligatòries o voluntàries;... 

VISITES TÈCNIQUES 

Els dies de visites tècniques l’horari serà flexible. Depenent de la durada de la visita i de la 

distància d’aquesta, es pot marxar abans de l’hora d’entrada i/o tornar després de l’hora de 

sortida que indica l’horari general. En tot cas el professor del mòdul/UF que organitza la visita 

comunicarà amb antelació als alumnes l’hora de sortida i l’hora aproximada prevista de 

tornada. 

Abans de formalitzar la matriculació a l’Escola Agrària del Solsonès has de tenir en 

compte els següents punts: 

1. La modalitat presencial dels cicles formatius implica l’assistència obligatòria de l’alumnat a 

totes les hores previstes per a cadascun dels mòduls/UF que cursi, a les hores de tutoria i a 

totes les hores previstes del mòdul de formació pràctica en centres de treball. 

2. Quan un alumne no s’incorpora al centre o deixa d’assistir-hi durant 15 dies, sense una 

causa justificada, se’l dóna de baixa d’ofici, prèvia notificació a l’interessat. 

3. Les despeses de material pedagògic, de les sortides i dels viatges tècnics van a càrrec de 

l’alumnat, independentment de les taxes de matrícula que estableix l’administració. Per al 

curs 2021/2022 s’ha establert els següents imports que es pagaran en dos terminis: un a 

l’octubre i l’altre al febrer. 

- CFGS Paisatgisme i medi rural: 300€ 

- CFGS Gestió forestal i del medi natural: 1r curs: 400€, 2n curs 300€ 

4. S’exigeix un tracte respectuós envers els companys, professors i resta de personal de 

l’Escola. 

5. Conservació del material i de les instal·lacions de l’Escola: l’alumne/a o grups d’alumnes 

implicats, pagaran els desperfectes fets intencionadament o per un ús indegut de les 

instal·lacions i material, essent a més els actes de mal ús o “vandalisme” castigats amb 

obertura d’expedient disciplinari i l’aplicació de la sanció corresponent. 

6. Està prohibit fumar, consumir begudes alcohòliques i altres drogues a les dependències de 

l’Escola. Tampoc es pot fumar als autocars ni durant les explicacions de les sortides 

tècniques i pràctiques.  

Olius, 14 d’abril de 2021 

 


