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INFORMACIÓ PREINSCRIPCIO i MATRÍCULA CURS 2021/2022* 

 PFI d’Auxiliar en Jardineria i Viverisme  

 CFGM Jardineria i floristeria (DUAL) 

  CFGM Producció agroecològica (DUAL)  

 CFGS Paisatgisme i Medi Rural (DUAL) 

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

PFI: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/ 

GRAU MITJÀ: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/ 

GRAU SUPERIOR: 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’ALUMNAT 

PFI:  
o Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 10 al 21 de maig de 2021 

o Període d’entrevistes d'orientació i valoració: del 17 al 28 de maig de 2021 

o Període de matrícula per al alumnat admès: de l’1 al 10 de setembre de 2021 

Grau mitjà: 
o Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: de l’11 al 17 de maig de 2021 
o Període de matrícula per al alumnat admès: del 12 al 16 de juliol de 2021 

Grau superior: 
o Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2021 
o Període de matrícula per al alumnat admès: del 19 al 23 de juliol de 2021 

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE: 

Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes, horari: de 8:00 a 14:30 h 
Web: https://agora.xtec.cat/insfpcastellar/ 
Telèfon: 93 7143819 
Correu electrònic: a8076649@xtec.cat 
El codi de l’Institut és 08076649  
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PREINSCRIPCIÓ*: en el període concret segons estudi sol·licitat 

    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/a és menor d'edat) o l'alumne/a 
(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/a 
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 finalitzar 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 suport informàtic 

Quan no sigui possible la sol·licitud electrònica (no es disposa d’identificador digital o alumnat  
estranger), es pot fer sol·licitud mitjançant suport informàtic. 

En aquest cas, cal enviar les dades amb el formulari electrònic abans de que finalitzi el període de 
preinscripcions al estudi sol·licitat. Cal adjuntar la documentació escanejada o fotografiada que es 
requereixi i, finalment, enviar la sol·licitud.  

L’alumnat que faci la preinscripció a Grau Superior haurà d’enviar per correu electrònic el resguard de 
la   sol·licitud a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (a8076649@xtec.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/a. 

Si l'alumne/a 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 tots 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. 
Es pot presentar mitjançant correu electrònic (documents digitals amb signatura digital vàlida) o 
presencialment si el document és original en paper. 

Documentació acreditativa del criteri de prioritat (PFI): 

o Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa: original i còpia del DNI de la persona 
sol·licitant o, en el cas de persones estrangeres, de la targeta de residència on consta el NIE. 
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o el de la targeta de 
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residència on consta el NIE, o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el 
certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu 
amb la persona sol·licitant, si escau. 

o Participació per primera vegada en una programa de formació i inserció: s'acredita marcant la 
casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada. 

o Anys d'escolarització a l'ESO: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de 
cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent. 

o Últim curs fet a l'ESO: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos 
escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent. 

o Entrevista: no cal presentar cap documentació ja que l'entrevista es fa al centre. 

Documentació acreditativa del criteri de prioritat (Graus mitjans i Grau superior): 

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 4 de juny per a PFI, el 8 de juny per 
a grau mitjà i el 23 de juny per a grau superior. En els dies següents, es podran presentar, si escau, 
reclamacions mitjançant l’ 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 

Programes de Formació i Inserció 
1. Proximitat del domicili al centre on es fa el programa, segon les àrees d'influència establertes: 

 Si el domicili es troba dins la zona educativa 1 del centre se sumen 30 punts. 

 Si el domicili es troba dins la zona educativa 2 del centre se sumen 20 punts. 
2. Participació per primera vegada en programes de formació i inserció. Si no has cursat un programa de 
qualificació professió inicial (PQPI), ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació 
professional, se sumen 20 punts. 
3. Anys d'escolarització a l'ESO. Per cada any cursat a l'ESO, l'alumne o alumna sol·licitant sumarà 5 
punts. 
4. Segons quin sigui l'últim curs fet a l'ESO: 

 Si l'últim curs realitzat és quart d'ESO, se sumen 20 punts. 

 Si l'últim curs realitzat és tercer d'ESO, se sumen 10 punts. 

 Si l'últim curs realitzat és segon d'ESO, se sumen 5 punts. 
5. Entrevista per valorar l'adequació del programa a la situació, els interessos, la motivació i les aptituds 
de l'alumne o alumna, així com la manca d'experiència laboral. Segons els resultats de l'entrevista es 
poden aconseguir: 0, 10, 20 o 30 punts. 
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Totes les sol·licituds de preinscripció tenen assignat de manera aleatòria un número que serveix per 
ordenar-les quan hi ha empat. A través d'un sorteig públic s'aconsegueix un número de desempat a 
partir del qual es fa l'ordenació de sol·licituds. 
Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les vacants s'ofereixen a 
l’alumnat apuntat a la llista d'espera. 

Cicles de Grau Mitjà: 
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 Educació Secundària Obligatòria (ESO) 
o estudis equivalents. Dins aquesta via, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels 
estudis. 

Via 2: 20 % de les places. Sol·licituds de l’alumnat que venen de cursar Programes de Formació i 
Inserció (PFI) o de formació profesional básica. Dins aquesta via, les sol·licituds s'ordenen segons 
la qualificació mitjana dels estudis. 

Via 3: 20 % de les places. Sol·licituds de l’alumnat procedent de la prova d’accés o curs específic d’accés o 
altres titulacions que permetin l’accés. L’alumnat dels Programes de formació i inserció que han superat 
les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i 
participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova. Dins d'aquesta via, les sol·licituds 
s'ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d'accés. 

En tots els casos, per desfer situacions d'empat, s'aplica el resultat del sorteig. 
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. 

Cicles de Grau Superior: 
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: 

o El primer lloc té prioritat l’alumnat amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeix d'una 
família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals. 
o En segon lloc tenen prioritat l’alumnat 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. 

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. 

*IMPORTANT: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a.  
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MATRICULACIÓ 
 

Un cop hagis estat admès a l’Institut, s’ha de formalitzar la matrícula dins el termini 
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. 
 

Documentació 

 
1. S’ha de portar 

a. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a 

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

c. Fotocòpia llibre família (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. Número de la SS, de l’alumne/a si n’és titular, o de qui en sigui beneficiari 

g. Resguard pagament quota escolar 

h. Resguard pagament taxes preu públic (Només grau superior) 
 
2. S’haurà d’omplir a l’Institut 

a. Full de matrícula 

b. Full d’autorització sortides dins municipi 

c. Full d’autorització d’ús d’imatge 

d. Full d’autorització administració paracetamol 

e. Full d’autorització contacte famílies en el cas de majors edat 
 
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%) 

(Terminis de pagament preu públic: Hi ha la possibilitat de fraccionar el pagament en dues parts (50%) 
una al juliol en el moment de la matrícula i l’altra del 1 al 10 de setembre) 

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’institut. 

Matrícula  semipresencial 
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L’Institut ofereix la possibilitat de cursar tots els mòduls dels tres cicles formatius en modalitat 
semipresencial.  

Aquesta mesura flexibilitzadora combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la 
presència de l’alumnat en el centre. 

o Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per a la unitat formativa. 
o Cal fer totes les activitats d'aprenentatge programades per a la unitat formativa. 
o Les activitats que l’alumnat cursi de modalitat semipresencial han de comportar la mateixa càrrega 

horària que les presencials. 
o El professorat tutoritzarà les activitats de l’alumnat de manera telemàtica o amb els mitjans que 

s'acordin. 
o Els continguts cursats de manera semipresencial s'avaluen de manera presencial. 

Podeu acollir-se a la modalitat semipresencial aquelles persones que acreditin DOCUMENTALMENT 
(certificats oficials): 

A) TREBALL ASSALARIAT/DA 

Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social,  contracte de treball i 
també informe de l’empresa, que indiqui l’horari de treball.(També pot servir el quadrant de l'horari 
de feina) 

B) TREBALL PER SER AUTÒNOM 

Còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), i rebut de cotització al règim especial de 
treballadors autònoms (l'últim rebut) o mutualitat laboral corresponent. 

C) PER TENIR CURA D'ALTRES PERSONES 

Documentació acreditativa del vincle, pot ser el llibre de família o bé una declaració jurada de la 
persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat 
sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la cura, per part de la persona 
interessada, d’altres persones. 

D) QUALSEVOL ALTRA CIRCUMSTÀNCIA EXCEPCIONAL 

Declaració jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, 
entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la 
circumstància excepcional. 

Les persones que vulguin optar per aquest tipus de matrícula, cal que en moment de la matrícula o en 
qualsevol moment del curs escolar omplin el formulari corresponent (penjat a la web del centre) i que 
l’enviïn complimentat al correu del centre juntament amb la documentació acreditativa. Caldrà esperar 
la resolució via correu electrònic de la sol·licitud per part del centre. 
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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 8:00 h 8:00 h 8:00 h 8:00 h 8:00 h 
Sortida 14:30 h 14:30 h 14:30 h 14:30 h 14:30 h 

 
Abans de formalitzar la matriculació has de tenir en compte els següents punts: 

1. La modalitat presencial dels cicles formatius implica l’assistència obligatòria de l’alumnat al 80% 
d’hores previstes per a cadascun dels mòduls/UF que cursi. 

2. Quan un/a alumne/a 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: 

- CFGM Jardineria i Floristeria i CFGM Producció agroecològica 150€ 

- CFGS Paisatgisme i medi rural: 140€ 
 


