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RESOLUCIÓ EDU/596/2021 de 2 de març per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2021-2022.
Publicada al DOGC núm.8357 del 5.3.2021

COM ES POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ – CURS 2021-2022
60% de les
places

Graduat/da en ESO o estudis equivalents

20% de les
places

PQPI, també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica

20% de les
places

Prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés
Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han superat les proves d’accés o n’han
quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda 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.

Què pots estudiar després del Cicle Formatiu de Grau Mitjà?
 Pots estudiar un cicle formatiu de grau superior: Aquests estudis tenen una durada de dos anys i, amb la titulació de
Tècnic Superior que s’obté un cop superats els dos cursos, es pot accedir al món laboral, a la universitat o a altres cicles
superiors.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
60% de les
places

Batxillerat o estudis equivalents

20% de les
places

Títol de tècnic/a de formació professional. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:
1r Alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional que procedeixin d’una família
professional afí
2n Alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional que procedeixin d’una família
professional no afí
Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació obtinguda en la
formació al·legada

20% de les
places

Prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés.
Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle
corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels
estudis

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen
entre les altres vies de forma proporcional.
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Opcions d’accés per la via de: Títol de tècnic/a (CFG Mitjà), en funció de la família.
Correspondència de les famílies professionals i els itineraris per a l'accés als cicles de grau superior

A

Itineraris famílies professionals afins
B

C

Arts gràfiques

Activitats físiques i esportives

Administració i gestió

Edificació i obra civil

Agrària

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Imatge personal

Hoteleria i turisme

Energia i aigua

Indústries alimentàries

Informàtica i comunicacions

Fabricació mecànic

Química

Seguretat i medi ambient

Fusta, moble i suro

Sanitat

Serveis socioculturals a la comunitat

Imatge i so

Seguretat i medi ambient

CFGS Prevenció de riscos professionals

Indústries extractives

Serveis socioculturals a la comunitat

Informàtica i comunicacions

CFGS Prevenció de riscos professionals

Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica
CFGS Prevenció de riscos professionals
Exemple. Si has cursat un cicle formatiu de grau mitja de l’opció A, tens prioritat per cursar un cicle formatiu de grau superior de la
mateixa opció A

Podeu trobar informació sobre la preinscripció i matrícula a la nostra pàgina web www.lopezvicu.info on també trobareu
un espai on podreu sol·licitar més informació per correu electrònic i a la pàgina web del Departament d’Educació
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici.

09/03/2021

