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FULL INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ CF DE GRAU MITJÀ    CURS   2022/2023 

PROCÉS PER A ALUMNAT AMB CONTINUÏTAT D’ESCOLARITZACIÓ 
 

  FASES DATES 
Sol· licituds de Preinscripció (tota la informació al web) 
https://preinscripcio.gencat.cat 
 

Del 20 al 26 d’abril 
Es pot presentar documentació fins al 27 d’abril 

Llista provisional admesos i exclosos 6 de maig  

Període de reclamacions a l'admissió o exclusió Del 6 al 12 de maig (ambdós inclosos) 

Llista definitiva admesos i exclosos 16 de maig 

Llista amb la puntuació provisional 9 juny 

Període de reclamacions 9 al 16 de juny (ambdós inclosos) 

Llista amb la puntuació definitiva 22 de juny 

Llista ordenada definitiva 28 de juny 

Publicació de l’oferta final 7 de juliol 

Llista d’admesos i llista d’espera 8 de juliol 

Matrícula 
(Per a l'alumnat preinscrit amb plaça assignada) 

11 al 15 de juliol  
(ambdós inclosos) 

Publicació de places vacants 13 de setembre 

Segon període de preinscripció  

(Només per a les sol· licituds que no van obtindre 

plaça en el procés ordinari i per a les que, havent 

obtingut plaça, no es van poder matricular) 

14 al 16 de setembre 

Llista d'admesos 21 de setembre 

Matrícula Extraordinària 22 i 23 de setembre 
 

Poden participar en aquest procés: 

 

a) L'alumnat que en el moment de presentar la sol· licitud està cursant el 4t curs de l'ESO o està 

escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO. 

 

b) L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI), un cicle 

formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. 

 

c) L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha 

superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i que durant l'any de 

presentació de la sol· licitud fa, com a màxim, 18 anys. 

 

Per a aquest procés només es pot demanar places per al primer curs. 

 

 

L'horari de la Secretaria serà:  
  

Matins de Dilluns a Divendres de 10 h a 13 h  

Tardes de Dilluns a Dijous de 15 h a 16 h (Només al maig) 

(Divendres a la tarda la Secretaria romandrà tancada) 
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Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol· licitud electrònica o la sol· licitud en suport informàtic. 
 

Les persones que no puguin fer la sol· licitud electrònica, poden fer-la amb suport informàtic: no 

s'acceptaran les sol· licituds que es presentin únicament en paper. 
 

Només es pot presentar una sol· licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar 

peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per ordre de preferència. La 

presentació de més d'una sol· licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de 

prioritat que puguin correspondre. La preinscripció no garanteix plaça. 
 

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la  

sol· licitud de preinscripció. 
 

Un cop presentada la sol· licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació 

de sol· licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al· legats, així com dels 

ensenyaments i centres sol· licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la 

darrera modificació. 

 

DOCUMENTACIÓ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ 

 

Sol· licitud Electrònica 

 

Si s’ha indicat el número de identificador de RALC de l’alumne/a, no s'ha de presentar el resguard 

de la sol· licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol· licitant ni de l'alumne/a. El 

tràmit de presentació de la sol· licitud acaba amb l'enviament del formulari. 

 

Sol· licitud amb Suport Informàtic 

 

Si l’alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des 

del curs 2015-16, ha d’enviar al correu electrònic del centre demanat en primer lloc i en el termini 

establert, escanejada o fotografiada la documentació següent: 

 

 El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea 

de la persona sol· licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la 

validació de la identitat. 

 

 Llibre de família (full on consten els pares i l’alumne/a) o altres documents relatius a la 

filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Drets 

Socials. 

 

 

 

Correu electrònic: ieslesvinyes@xtec.cat 
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BAREMS D'ADMISSIÓ 

 
 

Per accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà cal tenir: 

 

 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. 

 Prova d'Accés o estar-ne exempt.  

 Curs de Formació Específic per a l’accés al CFGM. 

 Programa de Qualificació Professional Inicial. 

 Cicle formatiu de Grau Bàsic. 

 Formació Professional Bàsica.  

 

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

resultat del sorteig. 

Les sol· licituds presentades fora de termini s'assignen després d'haver assignat la totalitat 

de les lliurades dins el termini, ordenades seguint els mateixos criteris de prioritat. 

 

Les places s'assignen segons les vies d'accés següents, tenint en compte que si per 

alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades, les vacants es 

reparteixen entre les altres vies de forma proporcional: 

 

Per la via d’ESO o estudis  equivalents, es fa una reserva de places del 70%.  

Per la via dels programes de qualificació professional inicial (PQPI), es fa una reserva de 

places del 20%. Per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació 

professional bàsica. 

Per la via Prova d’Accés o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, el Curs Específic 

d’Accés o altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 

10%. Els alumnes dels Programes de Formació i Inserció (PFI) que han participat a les 

proves d’accés i les han superat o n’han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen 

per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova. 

Aquesta qualificació es calcula d’acord amb el que determina la convocatòria anual de 

proves d’accés. Les peticions s'ordenen, dins de cada via, d'acord amb la qualificació 

mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle. 
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