
 

 
 

 

PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA  

  CFGS     curs2021-22 

 
Codi del centre: 08077472 

 

CALENDARI 
Difusió de l’oferta de places provisional 21  de maig 

Presentació de sol·licituds i/o modificació de sol·licituds De 25 al 31 de maig de 2021 

Presentació de documentació acreditativa que justifica les 
prioritats de cada alumne o alumna 

Fins l’1 de juny 

Publicació de llistes amb la puntuació provisional 23 de juny 

Presentació de reclamacions al barem  provisional Del 23 al 30 de juny 

Publicació de llistes de sol·licituds amb puntuació un cop 
resoltes les reclamacions 

5 de juliol 

Sorteig número de desempat 5 de juliol 

Publicació de llista ordenada  8 de juliol 

Publicació oferta  final de places  16 de juliol 

Publicació de les llistes d’admesos i d’espera 16 de juliol 

Matrícula per alumnat amb plaça assignada             19 al 23 de juliol 

Segona fase d’admissió 

Publicació de centres i cicles formatius amb places 
vacants 

 1 de setembre 

Presentació de sol·licituds per a la segona fase 
d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap 
centre 

De l’1 al 3 de setembre 

Publicació de la llista d’admesos al centre 6 de setembre 

Matriculació 2a fase d’admissió Del 7 al 10 de setembre  

 



 
PERÍODE PREINSCRIPCIÓ 

 
                    Del 25 al 31 de maig 2021 

Alumnes nous al centre: 

Què has de fer?? 
 

1. Omplir el formulari de sol·licitud que trobaràs a  

      

            https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/ 

 

 

 

2. Omplir  el qüestionari d’ús intern de les dades personals- plataforma ALÈXIA. 

            https://tinyurl.com/4byjzyuj 

 

 

 

 

 

RECORDA  que per formalitzar la MATRÍCULA   per al proper 

curs 2021/2022  ho has de fer durant  els dies 19 al 23 de 

juliol 

 
Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert (art.8.5) es considera que renuncien a 

la plaça adjudicada (període per matricular-se del 19 al 23 de juliol de 2021) 
 

 

 
COM: 
 

La matrícula es formalitza en dos passos: 

Pas 1. Fer el pagament del material escolar.  

                A través de  la web del centre espai botiga. Guardeu el resguard perquè l’haureu 

d’adjuntar (pujar) al formulari de confirmació de matrícula en línia (pas 2). 

Pas 2. Completar i enviar el formulari de confirmació de matrícula en línia.  Caldrà adjuntar-

escannejar o penjar la documentació que es demani en cada apartat. 

Pas 3. Rebreu un missatge de conformitat al vostre correu electrònic. 
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