
 
 

 

PREINSCRIPCIONS CICLES FORMATIUS 2022.23 
GRAU SUPERIOR PAS A PAS 

 
 
 
 

 
 

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper. 
 

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària, i no 
s’ha de presentar cap còpia al centre. 

 
Documentació identificativa: 

 
Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa. 

Eina d'identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina 
d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil. 

 

 

(Disponible del 25 al 31 de maig) 

 
Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les 
dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En 
aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de 

presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri. 
 

 

 
 

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport 
informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el 
document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la 
seva identitat. 

Documentació a adjuntar a la sol·licitud només en cas de sol·licitud en suport informàtic: 

Major d'edat (o es fan els 18 anys durant l'any): 

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

Menor d'edat (i no es fan els 18 anys durant l'any): 

 
 De l'alumne: DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió 

Europea 
 Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la 

Unió Europea 
 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  

Documentació a efectes de baremació: 

 Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si s’ha obtingut a partir del 2011) 
Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17 

1. PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC                 Opció recomanada!!  

Accés a la sol·licitud de preinscripció electrònica amb  l’ICAT mòvil 

2. SOL·LICITUD DE LA PREINCRIPCIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC: 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


 

 

 

.  Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de G M (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17) 
         .  Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2) 

 
Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar 
documentalment la qualificació obtinguda abans de finalitzar el període de reclamacions (del 23 al 29 
de juny). 

 
Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar certificat 
de qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions (del 23 al 29 de juny). 

 

 

(Disponible del 25 al 31 de maig) 

 
En l’apartat de plaça sol·licitada, s’ha d’indicar el codi  centre 08014255 

 
 
 

 
 

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin 
dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica. 

 
Caldrà sol·licitar cita prèvia per telèfon 93 339 05 44 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova 
que permeten l’accés al cicle. 

 
Només s’assignarà plaça (o llista d’espera) quan la qualificació que consti en la llista ordenada definitiva 
sigui igual o superior a 5. 

 
 60% de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents (COU, BUP). Tenen prioritat els alumnes 

que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries pel cicle o el COU amb una opció 
equivalent a una de les modalitats prioritàries. 
 

 20% de les places: via de Títol de Tècnic de Formació Professional (CFGM). 
S’estableixen les prioritats següents: 

 

 En 1r lloc: alumnes amb títol de tècnic de GM d’una família professional afí. 
 En 2n lloc: alumnes amb títol de tècnic de GM d’una família professional no afí. 

 
 20% de les places: via Prova d’Accés o altres titulacions 

Si per alguna via no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es 
repartiran a la resta de vies de forma proporcional. 
 

4.  ASSIGNACIÓ DE PLACES. 

3.  ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE 

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Un  cop  enviada  la  sol·licitud  de  preinscripció  rebràs  un  resguard  per  correu  electrònic. 
No cal que presentis físicament la preinscripció al centre. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Telèfon: 93 3390544 info@sopenabarcelona.org 
 

 

CODIS DELS NOSTRES CICLES FORMATIUS CODI CICLE 

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL SCC0 

CFGS DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITARIES SAD0 

 

Centre: SOPEÑA BARCELONA Codi del centre:  08014255 

6.  CONSULTES I DUBTES 

5 -   RESUM PRÀCTIC DE COM FER LA PREINSCRIPCIÓ 

mailto:info@sopenabarcelona.org


 

 

OPCIONS D’ACCÉS A CICLES DE GS EN FUNCIÓ DE LA FAMÍLIA 
O CICLE DEL TÍTOL DE TÈCNIC AL·LEGAT PER L’ACCÉS 

 
 

 
CONSULTA: FAMÍLIES PROFESSIONALS 

 OPCIONS  

 A B C 

Activitats físiques i esportives  X  

Administració i gestió   X 

Agrària  X  

Art gràfiques X   

Comerç i màrqueting   X 

Edificació i obra civil X   

Electricitat i electrònica X   

Energia i aigua X   

Fabricació mecànica X   

Fusta, moble i suro X   

Hoteleria i turisme   X 

Imatge i so X   

Imatge personal  X  

Indústries alimentàries  X  

Indústries estratives X   

Informàtica i comunicacions X  X 

Instal·lació i manteniment X   

Marítimopesquera X   

Química  X  

Sanitat  X  

Seguretat i medi ambient  X X 

Serveis socioculturals a la comunitat  X X 

Tèxtil, confecció i pell X   

Transport i manteniment de vehicles X   

Vidre i ceràmica X   

Prevenció de riscos pressionals X X X 

 


