
PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS 
(telemàtic) 
Proves d’accés a cicles formatius (enllaç a la pàgina de Departament d’Educació) 

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 (alerta, alumnat que ja va 
fer la preinscripció al març fer consulta de l’estat de la vostra preinscripció, no tornar-
la a fer) 

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa 
del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020 

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

 Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria 

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020 

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia 
corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020 

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020 

Convocatòria d’incidències 
S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força 
major que cal 

acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia 
corporativa del centre seu triat per fer la prova. 

• Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020 

• Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020 

• Prova: 2 de juliol de  Properament es publicarà l’hora de convocatòria 
 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ A CICLES 
FORMATIUS  
Accés al portal   –>   preinscripcio.gencat.cat 

Cicles Formatius 

• Del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny. 

• Del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny. 

 


