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INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024 
 
Dates de Preinscripció: 
 

  CF Grau Mitjà (Continuïtat d’escolarització)  ......................................   12 al 18 d’abril 
• Alumnes que estan cursant 4t d’ESO (Via 1) 
• Alumnes que han superat un PQPI, CF de grau bàsic o FP bàsica (Via 2) 
• Alumnes que han cursat el curs de formació específic, han superat les proves d’accés, el CAM 

(inclosos alumnes de PFI) i que tenen com a màxim 18 anys (Via 3) 
 

 CF Grau Mitjà (Resta d’alumnat)  .......................................................  9 al 15 de maig 
• Alumnes que han obtingut el títol d’ESO amb anterioritat i alumnes que estan cursant 4t d’ESO i 

que no han participat en el procés amb continuïtat d’escolarització  (Via 1) 
• Alumnes que han superat un PQPI, CF de grau bàsic o FP bàsica i que no han participat en el 

procés amb continuïtat d’escolarització  (Via 2) 
• Alumnes que han cursat el curs de formació específic, han superat les proves d’accés, el CAM 

(inclosos alumnes de PFI) que tenen més de 18 anys i menors de 18 anys que no han participat 
en el procés amb continuïtat d’escolarització (Via 3) 

 
 CF Grau Superior  ................................................................  26 de maig a l’1 de juny 
 

 
La preinscripció a Cicles Formatius es realitzarà on-line a través del portal del 
Departament d’Educació http://preinscripció.gencat.cat/ca/inici/ 
No s’acceptaran preinscripcions fetes amb paper. 

Enllaç via codi QR. 
 

Hi ha dues opcions per fer la preinscripció: 
                  
a) Telemàticament (formulari electrònic): 

L’alumne (si és major d’edat) o el pare/mare/tutor/a legal (si l’alumne és menor d’edat) omplirà el formulari 
de sol·licitud electrònica a traves de la web de la Generalitat. Cal disposar de IdCat Mòbil (o certificat digital) 
i del Codi Identificador de l’alumne (IDALU/RALC) que es pot demanar al centre actual o a través de la 
pàgina web del Departament d’Educació  http://queestudiar.gencat.cat/ca  (Consulta de l’identificador de 
l’alumne, a la part superior dreta). En aquest cas, no caldrà adjuntar cap documentació identificativa. Si no 
es té l’IDALU o RALC, caldrà adjuntar el llibre de família. 
 

b) Amb suport informàtic: 

Per poder realitzar la preinscripció amb suport informàtic no és necessari disposar d’un certificat digital o 
IdCat Mòbil. L’alumne, pare/mare o tutor/a legal omplirà el formulari en suport informàtic disponible a la web 
de la Generalitat. S’ha de disposar del Codi Identificador de l’alumne (IDALU) que el facilitarà el centre 
actual o es pot consultar a través de la pàgina web del Departament d’Educació  
http://queestudiar.gencat.cat/ca  (Consulta de l’identificador de l’alumne, a la part superior dreta). 
Cal adjuntar a la preinscripció el document identificatiu de la persona que presenta la sol·licitud per tal 
d’acreditar la seva identitat. Si l’alumne és major d’edat caldrà presentar el DNI de l’alumn@  i si és menor 
d’edat, caldrà presentar el DNI de la persona sol·licitant i el llibre de família de l’alumn@. 
 
En ambdós casos: 
 
• En cas de ser necessari presentar documentació per acreditar la identitat, criteris de prioritat i barem 

que s’aplica, l’haureu d’adjuntar (escanejada o fotografiada) a la preinscripció. 

http://preinscripci%C3%B3.gencat.cat/ca/inici/
http://queestudiar.gencat.cat/ca
http://queestudiar.gencat.cat/ca
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• En cas que l’aplicació de preinscripció, pel motiu que sigui, no pugui recuperar la nota d’accés als 
estudis o validar els criteris al·legats, el centre pot reclamar aquesta documentació a l’alumn@ per 
poder validar la preinscripció. 

 
Informació addicional: 
 
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials:   Inscripcions obertes!!!! 
  
• Cicle Formatiu de Grau Superior d’ Administració i Finances Dual:     Inscripcions obertes!!!! 
 
Les inscripcions del cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials i del cicle formatiu de grau superior 
d’Administració i Finances Dual es realitzaran directament al centre. Podeu posar-vos en contacte amb 
nosaltres al correu electrònic cicles.formatius@jviladoms.cat o al telèfon 937.259.099. 
 
És necessari que els alumnes de tots els cicles formatius disposin d’ordinador portàtil propi. 
 

• Característiques mínimes famílies Informàtica, Administrativa o Comercial:  
Processador: Intel I5 o similar (Recomanable I7) RAM: 16GB  

Disc Dur: Tipus HDD (Recomanable SSD) 
 

• Característiques mínimes família Sanitat i Serveis Socioculturals: 
Processador: Intel I3 o similar (Recomanable I5) RAM: 4GB (Recomanable 8GB) 

Disc Dur: Tipus HDD (Recomanable SSD) 
 

Criteris específics de prioritat i vies d’accés: 
 
• Cicles formatius de grau mitjà 
El criteri específic de prioritat en els cicles formatius de grau mitjà és la qualificació mitjana dels estudis o del 
curs que permeten l’accés a aquests cicles o qualificació de la prova d’accés. 
 
Vies d’accés: 

 Via 1 – ESO o estudis equivalents – 70 % 
 Via 2 – PQPI, CFGB o FPB – 20 % 
 Via 3 – PA, CAM i PFI – 10 % 

 
• Cicles formatius de grau superior 
El criteri específic de prioritat en els cicles formatius de grau superior és la qualificació mitjana dels estudis 
que en permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés. 
 
Vies d’accés: 

 Via 1 – Batxillerat i o estudis equivalents – 60%  
Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per el cicle corresponent. Un cop 
aplicada la prioritat, les preinscripcions s’ordenaran segons la qualificació obtinguda. 

 Via 2 – Títol de tècnic/a de grau mitjà – 20%  
Tenen prioritat els alumnes que tenen un títol de CFGM que procedeixen d’una família professional afí. Després els 
que procedeixin d’una família professional no afí. Un cop aplicada la prioritat, les preinscripcions s’ordenaran 
segons la qualificació obtinguda. 

 Via 3 – PA i altres titulacions – 20%  
 

mailto:cicles.formatius@jviladoms.cat
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