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Documentació i criteris de prioritat 

Consideracions prèvies 

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscrip-

ció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre.  

Només es pot formalitzar una sol·licitud, que s'ha de presentar al centre demanat en pri-

mer lloc, indicant-hi els centres, cicles o torns als quals es vol accedir. 
 

Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics d'accés que esta-

bleix la normativa (consulteu la pestanya "Accés GM" de la pàgina enllaçada). 

A) Les persones que han estat escolaritzades a Catalunya des del curs 2015/16 i que disposen 

d’un sistema d’identificació digital, poden utilitzar la sol·licitud electrònica, que facilita la 

recuperació de les dades de l’alumna o alumne que ja consten en el Registre d’alumnat de 

Catalunya. En aquest cas, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i 

no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació . 

B) Només en el cas que el criteri de prioritat no es pugui validar electrònicament, caldrà enviar 

la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, 

junt amb el resguard de la sol·licitud, per correu electrònic a la bústia oficial del centre 

demanat en primera opció i en el termini establert. 

C) En el cas que no sigui possible emprar la sol·licitud electrònica, es podrà utilitzar la sol·li-

citud en suport informàtic i caldrà fer arribar el resguard de la sol·licitud enviada per Inter-

net al centre demanat en primer lloc, en el termini establert, mitjançant un correu electrònic 

a la bústia oficial del centre. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'ha d’enviar 

la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne, així com la docu-

mentació acreditativa del criteri de prioritat, escanejada o fotografiada per les dues cares. 

En el cas de la sol·licitud en suport informàtic, no es considera presentada la sol·licitud fins 

que no s’ha enviat el correu electrònic amb la documentació. 

D) Per a casos molt excepcionals on calgui la presentació de documentació de manera presen-

cial, caldrà demanar cita prèvia al telèfon 681 226 339, del dia 2 al 8 de juny, en horari d’ 

11:00 a 12:00. 

- Només s’atendran les persones amb cita prèvia i que reuneixin les condicions 

especificades en aquest apartat.  

            Condicions: 

a) Per fer els tràmits a l’Institut vindrà una sola persona. 

b) Si pot ser, portar la documentació identificativa i la sol·licitud impre-

ses des de casa. 

c) Indispensable portar bolígraf. 

d) Indispensable portar mascareta i guants. 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/
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e) Es pot autoritzar per escrit que la documentació i el procés de preins-

cripció el faci una altra persona (cas de pertànyer al grup d’especial 

vulnerabilitat, persona confinada o que presenti símptomes de malal-

tia). 

 

- Per solucionar dubtes, podeu telefonar  al  681 226 339, del dia 2 al 8 de juny, en horari d’ 

11:00 a 12:00, els dies lectius. 

- Correu electrònic del centre: e3007658@xtec.cat 

 

Documentació identificativa 

A) Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar per correu 

electrònic el DNI o NIE escanejat o fotografiat per les dues cares, només en el cas que 

no s'hagi pogut validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard 

de la sol·licitud); o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es 

tracta d'estrangers comunitaris. 

 

B) Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar, esca-

nejats o fotografiats per les dues cares, els documents següents: 

 El DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document 

electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si 

es tracta d'estrangers comunitaris. 

 El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'aco-

lliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-

lies. 

 El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), 

només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del 

passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comu-

nitaris. 

 

- Correu electrònic del centre: e3007658@xtec.cat 
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Criteris de prioritat 

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri 

de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places. A cada sol·licitud se li assigna de 

manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat 

del sorteig públic del número de desempat. 

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que perme-

ten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la 

prova d'accés. 

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places: 

- Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; re-

serva del 60%. 

- Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de 

la formació professional bàsica. 

- Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres ti-

tulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de for-

mació 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 ob-

tinguda a la prova. 

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del 

sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, 

les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional. 

 

 

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ A: Documentació i criteris de prioritat 

DOCUMENT  SOL·LICITUD:  Encara no està actiu 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL FP: Estudiar a Catalunya 

 

 

 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/convalidacions/equivalencies-geso/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

