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CALENDARI PREINSCRIPCIÓ curs 20/21 

CF Grau Mitjà          CFGrau Superior  

 CFGM  CFGS 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 2 al 8 de juny  del 10 al 17 juny 
 El període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que de presentació de sol·licituds 

 
Consulta l’estat de la sol·licitud Resultats  Resultats 
BAREMACIÓ PROVISIONAL I RECLAMACIONS 10 al 14 de juliol  14 al 16 de juliol 
Publicació de llistes - puntuació definitiva  20 de juliol  23 de juliol 
Publicació de llistes - ADMESOS i d’ESPERA 30 de juliol  30 de juliol 
 

PERÍODE DE MATRÍCULA de CFGM i CFGS: de l’1 al 07 de setembre 
  
PROCÉS PREINSCRIPCIÓ  

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ: 
- s’ha de fer per via telemàtica (WWW.GENCAT.CAT) i 
- la realitza l’alumne/a (si l’alumne té 18 anys o els fa durant el 2020) o el tutor/a legal (l'alumne/a és menor d'edat) 

 

 

 

 

FORMULARI de 
PREINSCRIPCIÓ 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA PER  
 GRAU MITJÀ 			-				 GRAU SUPERIOR  
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Identificar-se mitjançant: 
 
• IdCat Mòbil (o altres 

certificats digitals) 
 

• IDALU (número d’identificació 
de l’alumne si has estat 
escolaritzat a Catalunya a 
partir del curs 2015/16)  

 

 
No s’ha de presentar cap documentació identificativa. 
 
NO han de presentar cap certificat de la qualificació mitjana de 
l'expedient: 
• Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que 

al·leguin el títol de BAT o de tècnic/a FP no han de presentar cap 
certificat. 

• En el cas que la PAGM/PAGS  s'hagi superat en convocatòries 
d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011. 

• En el cas d'homologacions tramitades a Catalunya a partir de 2016 
 
SI que han d’enviar per EMAIL el certificat de qualificació mitjana, dels 
estudis que donin accés al cicle els alumnes que no estiguin en els 
supòsits anteriors o que hagin d’acreditar algun criteri de prioritat 
documentalment, ho poden fer enviant un correu electrònic al Centre 
demanat en primera opció, adjuntant la documentació escanejada o 
fotografiada. 
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Si NO es pot fer la sol·licitud 
electrònica 

 

 
La sol·licitud de preinscripció es considera FORMALITZADA amb 
L’ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC del resguard d’inscripció i 
la documentació acreditativa adjunta, abans de la finalització del període 
de preinscripció. El Centre ha de contestar aquest correu, justificant la 
recepció de la sol·licitud, per a què el sol·licitant tingui constància de la 
correcta tramitació. 
 



RE-SEC-PRE-01 Resum PREINS 20_21 v3 (2020_05_15).docx 

!	

 

CRITERIS D’ORDENACIÓ   

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, 
segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle. 

Grau Mitjà 

! ESO (o equivalent a efectes acadèmics) es fa una reserva de places del 60% 
! PQPI i la FP BÀSICA, hi ha una reserva de places del 20 % 
! PAGM (o que en tenen exempció total), PFI més prova d’accés o han obtingut l’exempció o altres 

titulacions, es fa una reserva de places del 20%. 

Grau Superior 

! BATX (o equivalent a efectes acadèmics) hi ha una reserva de places del 60%.  
Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batx. prioritàries per al cicle corresponent, o el COU 
amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. 

 
! TÍTOL de TÈCNIC/A: hi ha una reserva de places del 20%. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents: 

 
1.. = família professional + (opció prioritària) CAS o curs de preparació per a la incorporació a CFGS 
2n. ≠ família professional + (opció prioritària) CAS o curs de preparació per a la incorporació a CFGS 
3r. = família professional + (sense opció prioritària) CAS o curs de preparació per a la incorporació a CFGS 
4t. ≠ família professional + (sense opció prioritària) CAS o curs de preparació per a la incorporació a CFGS 
5è. + Curs de preparació a les Proves d’Accés a CFGS 
6è. Només títol de tècnic de GM de família professional afí 
7è. Només títol de tècnic de GM de família professional no afí 

 
! PAGS o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa 

una reserva de places del 20%. 
 

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades 
no poden aportar la documentació acreditativa corresponent es matriculen condicionalment.  

La MATRÍCULA S'ANUL·LA si abans de l'inici del curs no presenten la documentació pendent. Els alumnes 
que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. 

SUPORT AL USUARI per a la preinscripció i matrícula 

CEFP Núria (Codi de Centre 08031976):        preins@escolesnuria.cat 

Departament d’Educació (incidències i preguntes sobre el procés):    apreins@xtec.cat 

CODI CICLES 

CFGM   CFGS  
GESTIÓ ADMINISTRATIVA AG10  ADMINISTRACIÓ I FINANCES AGB0 
CURES AUX. D’INFERMERIA 1601  ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ AGA0 
SIST. MICROINF I XARXES IC10  MÀRQUETING I PUBLICITAT CMD0 
   DESENV. APLICACIONS WEB ICC0 
   EDUCACIÓ INFANTIL SCB0 

	


