FAQ’S SECRETARIA
● Quina diferència hi ha entre preinscripció i matrícula?
Som una escola concertada. Per estudiar al nostre centre el primer pas és
sol·licitar la plaça realitzant la preinscripció (en les dates que fixa el Departament
d’Educació), que és la mateixa per Escoles Públiques i Escoles Concertades.
Finalitza el procés amb la publicació de les llistes d’alumnes admesos. El segon
pas és formalitzar la matrícula a l’escola assignada.
● Com i quan es fa la preinscripció?
El Departament d’Educació publica en les normes de preinscripció i matrícula, el
calendari del procés. La Preinscripció és telemàtica (dues modalitats: Electrònica
o en Suport Informàtic). Es podrà realitzar directament a la nostra escola, et
facilitarem tots el mitjans informàtics necessaris, o bé des de casa. Tota la
informació per fer la preinscripció la trobaràs al nostre web clicant
‘preinscripcions’.
Molt important!! NOMÉS ES POT FER UNA PREINSCRIPCIÓ POSANT fins a 10
opcions diferents PER ORDRE DE PREFERÈNCIA.
● Quina documentació s’ha de portar?
En cas d’haver realitzat la preinscripció Electrònica no cal, de moment, presentar
cap documentació a l’escola. En el cas de la preinscripció en Suport Informàtic,
cal presentar en el termini de la preinscripció els següents documents: còpia de la
preinscripció, original i fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT del futur alumne/a i la
titulació (requisit d’ingrés) amb la qualificació final.
● Quins són els criteris d’admissió?
- Batxillerat: Hi ha diferents criteris; com la nota dels estudis al·legats,
germans que estudien al centre, renda anual de la unitat familiar,
discapacitat alumne/pare-mare-tutor-germans, domicili familiar/treball
dels pares, etc.

-

Cicles formatius de formació professional: El criteri és la nota final dels
estudis al·legats.

● Com i quan es fa la matriculació?
Els alumnes que han estat admesos cal que es matriculin en les dates estipulades
al calendari oficial; si no es realitza la matrícula es perd la plaça. Cal realitzar la
formalització de la matrícula presencialment el mes de juliol.
● Quina documentació s’ha de portar per la matrícula?
Tota aquesta informació està disponible al nostre web, a l’apartat ‘matrícules’.
Podreu descarregar els documents (són editables) i omplir-los a casa o passar pel
centre a recollir la informació i documentació en paper. Cal realitzar la
formalització de la matrícula presencialment el mes de juliol.
● Es pot fer semipresencialitat?
Sí, sempre que es reuneixen els requisits que impossibiliten la modalitat
presencial: per qüestions familiars, laborals, de salut, etc., degudament justificats.
L’assistència mínima ha de ser del 50% de les hores de cada crèdit/mòdul (UFs).
● Quina titulació s’obté en acabar el Cicle Formatiu?
Els estudis que impartim són oficials, per tant els títols també ho són. Vàlids a tot
l’estat i permeten treballar i continuar estudis superiors.
● Els Cicles Formatius tenen sortida laboral?
● Els estudis estadístics demostren que els titulats de cicles formatius de
formació professional, tenen una inserció laboral molt alta i estan molt ben
valorats per la seva formació i competència.

● Tinc pendent que m’homologuin els estudis que vaig fer al meu país, puc
matricular-me?
Per poder fer la preinscripció o la matrícula és necessari que hagis tramitat
l’homologació dels estudis del teu país. Quan parlem de tramitació, parlem que

hagis presentat la documentació i abonat les taxes de l’homologació al
Departament d’Educació. Tot i que amb la sol·licitud es permet la
preinscripció/matriculació en els estudis, és imprescindible que en rebre
l’homologació definitiva la presentis a l’escola.
● Vinc d’uns altres estudis, s’apliquen convalidacions?
Sí, si estan contemplades a la normativa del Departament d’Educació: entre Cicles
formatius de formació professional, de Cicles a Batxillerat, etc.
● Es poden adquirir llibres de segona mà?
L’escola no organitza la venda de llibres de 2a mà. Publiquem al web la relació
dels llibres que es necessiten per cada nivell impartit. Els alumnes poden adquirirlos on vulguin.
● Les classes, en quin idioma s’imparteixen? Vinc de fora de Catalunya i no
sé si podré seguir les classes en català.
Les classes s’imparteixen en català i castellà. Som una escola integradora
acostumada a rebre alumnes de fora de Catalunya, per la qual cosa facilitem
l’adaptació. Tenim àmplia experiència i servei d’orientació als nouvinguts.
● Els alumnes fan Educació Física? Es fa a l’escola o algun poliesportiu?
L’escola disposa d’un gimnàs propi que utilitzen els alumnes de Batxillerat a la
matèria d’Educació Física. També, quan així ho requereixen les activitats a
realitzar, van amb el professor a un poliesportiu prop de l’escola. El gimnàs també
ho utilitzen ocasionalment els alumnes de cicles formatius.
● Encara que el meu fill/a sigui major d’edat puc estar informada de la seva
assistència i les seves qualificacions?
Sí, si l’alumne viu amb els pares i depèn econòmicament d’ells.

● El meu/va fill/a té una discapacitat, hi ha alguna adaptació acadèmica?
En el cas d’alumnes amb discapacitats o Necessitats Educatives Específiques, el
centre pot elaborar Plans Individuals (PI) en el cas de Batxillerat o modificacions

curriculars en el cas dels Cicles formatius de formació professional, que facilitin
la compleció satisfactòria dels estudis.

● Què és la formació DUAL?
La formació professional dual és una modalitat de l'FP en què l'estudiant també
esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el centre educatiu amb
l'activitat en una empresa. Durant l'estada formativa els alumnes porten a terme
tasques acordades entre l'empresa i el centre educatiu, cobren una beca salari i
cotitzen a la Seguretat Social.
● Com funciona la FCT?
Tots el cicles de formació professional contemplen la realització de pràctiques en
empreses. Aquestes es fan preferiblement durant el 2n curs del cicle i fora de
l’horari lectiu de les classes, de manera que en acabar els estudis l’alumne pugui
titular. El centre facilita les empreses als alumnes, i comptem amb empreses de
prestigi.
● Es fan ERASMUS?
Sí, tenim una llarga trajectòria d’Erasmus +, i cada any disposem de beques per
poder oferir als alumnes aquesta oportunitat.
● Quines són les quotes a pagar? Inclouen les sortides?
Les nostres quotes són molt ajustades:
- Batxillerat: 75€/mes
- Cicles formatius de grau mitjà: 62€/mes
- Cicles formatius de grau superior: 98€/mes
A més a més, en formalitzar la matrícula abonen 90€, que inclouen totes les
activitats que faran al llarg del curs acadèmic, incloses les sortides.
● Hi ha descomptes per a famílies nombroses/monoparentals?

No contemplem directament rebaixes de les quotes per aquests motius. Tot i que
estem oberts a estudiar les situacions personals dels nostres alumnes. Es
contemplen descomptes de les taxes oficials, com per exemple les de tramitació
dels títols oficials.
● Quin sistema de beques s’ofereix?
Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoca cada curs. En començar el curs es facilita tota la
informació als alumnes.

Quins criteris se segueixen per l’admissió?
Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de
Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de
desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa publicada pel
Departament d’Educació a tal efecte en aquest enllaç:
●

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

