PREINSCRIPCIONS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
CURS 2022-23
Enllaç per realitzar la preinscripció https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

Aquest any, hi ha dues dates diferents de preinscripció per poder accedir als Cicles
Formatius de Grau Mitjà. En cada una d’elles s’hi pot accedir per 3 vies diferents:

Procés per a alumnat de continuïtat d'escolarització (del 20 al 26 d’abril)
1. Alumnat que està cursant 4t d'ESO o que està escolaritzat en un sistema
educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO. Es reserven per a les
sol·licituds que arriben per aquesta via un 70 % de les places.
2. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un
cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. Es reserven per a les
sol·licituds que arriben per aquesta via un 20 % de les places.
3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està
exempt –PFI– o té altres requisits d'accés i que durant aquest any fa, com a
màxim, 18 anys). Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un
10 % de les places.
En aquest procés només es pot demanar places per al primer curs

Procés per a la resta de l'alumnat (del 17 al 23 de maig)
1. Per qui ja té títol de l'ESO, o està cursant 4t d'ESO, però no ha participat en el
procés per a alumnat amb continuïtat o no ha estat admès en el procés.
Es reserven de les places resultants de l'assignació del procés de continuïtat
d'escolarització un 70 % de les places.
2. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un
cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, que no ha participat
en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. Es reserven
de les places resultants de l'assignació del procés de continuïtat d'escolarització
un 20 % de les places.
3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està
exempt –PFI–) o té altres requisits d'accés i que és major de 18 anys, que no ha
participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès.
Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 10 % de les
places.
Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana de l'ensenyament que permet
l'accés per a cada procés

Requisits d’accés
- Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
- Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
- Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
- Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
- Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
- Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial
(PQPI),
- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o
- Haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional
tenint complerts 40 anys d'edat.
- Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Resum de dates que heu de tenir en compte!
1r Procés. (Procés per a alumnat de continuïtat d'escolarització)
- 20 al 26 abril: preinscripcions 1r termini
- 6 al 12 de maig: reclamacions per ser admès al procés de preinscripció
- 16 maig: llista de sol·licituds admeses al procés de preinscripció
- 9 de juny: primeres llistes provisionals amb nota
- 9 al 16 de juny: presentar reclamacions (portar notes)

- 8 de juliol: Llista d’admesos definitiva
- 11 al 15 de juliol: Matrícula
2n procés. (Procés per a la resta de l'alumnat)
- 17 al 23 maig: preinscripcions 2n termini
- 9 de juny: 1eres llistes provisionals amb nota
- 9 al 16 de juny: presentar reclamacions (portar notes)

- 15 de juliol: Llista d’admesos definitiva
- 18 al 22 de juliol: Matrícula

