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                          INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

                                                        CURS 2022/2023 

   CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
 
 
 

 

 
 
 

Presentació de sol·licitud de preinscripció 
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i/ Hi ha dos terminis per presentar la sol·licitud: 

1r termini  del 20 a 26 d’abril per a  l’alumnat que: 
 està cursant el 4t curs d’ESO en el curs 2021-2022 
 ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu 

de grau bàsic o formació professional bàsica. 
 ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha 

superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i que 
durant l'any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys. 

 Per aquest procés només es pot demanar places per al primer curs 

2n termini del 17 al 23 de maig per la resta de l’alumnat que:  

 ha obtingut el títol de l'ESO anteriorment a l'any en què es presenta la sol·licitud o que 
està cursant el 4t curs de l'ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb 
continuïtat d'escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria. 

 ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu 
de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat 
d'escolarització o no ha estat admès en aquest convocatòria. 

 ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha 
superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i és 
major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l'any en 
què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a 
alumnat amb continuïtat d'escolarització, o que no hi han estat admesos. 

 
 

El tràmit de presentació de la sol·licitud s'acaba amb l'enviament del formulari on 
s'adjunta la documentació acreditativa necessària i no s'ha de presentar cap còpia al 
centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on 
consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça electrònica indicada a 
la sol·licitud. 
 
 

PORTES OBERTES 
VIRTUALS 

http://www.proven.cat 
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CALENDARI PER A L’ALUMNAT QUE HA PRESENTANT LA SOL·LICITUD DEL 20 AL 26 D’ABRIL  
Oferta inicial  19 d'abril de 2022 
Publicació de la llista provisional de sol·licituds 
admeses i excloses 

6 de maig de 2022 

 Termini per presentar una reclamació a 
l'admissió o exclusió  

del 6 al 12 de maig de 2022 Utilitzant l'eina electrònica per 
adjuntar les reclamacions 

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds 
admeses i excloses 

16 de maig de 2022 

Publicació del nombre de sol·licituds 

presentades al centre   

16 de maig de 2022 

Publicació de la llista de sol·licituds de 
preinscripció al centre amb la puntuació 
provisional 

 
9 de juny 

Reclamacions a la llista provisional  9 al 16 de juny de 2021 Utilitzant eina electrònica per adjuntar 
les reclamacions 

Publicació de la llista de sol·licituds de 
preinscripció al centre amb la puntuació, un 
cop resoltes les reclamacions 

22 de juny de 2022 

Publicació de la llista ordenada 28 de juny de 2022 
Publicació de la relació d'alumnes admesos i 
llista d'espera 

8 de juliol de 2022 

Període de matriculació 11 al 15 de juliol de 2022 –segons el calendari que es 
publicarà en la web del centre-  

 

 
CALENDARI PER A L’ALUMNAT QUE HA PRESENTANT LA SOL·LICITUD DEL 17 AL 23 DE MAIG  

Oferta inicial  19 d'abril de 2022 
Publicació de la llista de sol·licituds de 
preinscripció al centre amb la puntuació 
provisional 

 
9 de juny de 2022 

Termini per presentar una reclamació del 9 al 16 de juny de 2022 utilitzant l'eina electrònica per 
adjuntar les reclamacions 

Publicació de la llista de sol·licituds de 
preinscripció al centre amb la puntuació, un 
cop resoltes les reclamacions 

 
22 de juny de 2022 

Publicació de la llista ordenada 28 de juny de 2022. 

Publicació de la relació d'alumnes admesos i 
llista d'espera 

15 de juliol de 2022 

Període de matrícula del 18 al 22 de juliol 
 
 

CALENDARI DE LA SEGONA FASE D’ADMISSIÓ 
Per l’alumnat que no ha obtingut cap plaça en els centres demanats en la preinscripció  

Publicació de les vacants de setembre 13 de setembre de 2022 
Sol·licitud https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/ 

                 del 14 al 16 de setembre de 2022    
Publicació de la llista d’ admesos  21 de setembre de 2022 

Període de matrícula  21, 22 i 23  de setembre de 2022 
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Hi ha dos tipus de sol·licituds: 

 
 

 
Formulari electrònic:  
La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic 
disponible al web del Departament d'Educació, en el termini establert. 
Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat) o l'alumne/a (major d'edat o 
que fa els 18 anys durant l’any 2022)  s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o 
el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil (https://idcatmobil.seu.cat).  
Tot l’alumnat que ha estat matriculat Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi 
identificador del Registre d'alumnes de Catalunya, el RALC. Aquest codi es pot consultar 
http://educacio.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne o en el teu centre educatiu actual.  
Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, la persona que faci el tràmit s'ha d'autenticar 
electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l'alumne i, un cop validada, mostra la informació 
en pantalla. 
 
 
Formulari suport informàtic:   
Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, 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: 
- Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2022: 

-El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de 
l'alumne/a, als efectes de la validació de la identitat. 

- Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2022: 
- El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la 
persona sol·licitant (progenitors – mare o pare-  o tutor/a o guardador/a de fet) i de l’alumne/a, als 
efectes de la validació de la identitat. 

 
 
 
 

EQUIPAMENTS 
 

24 aules d’informàtica connectades en xarxa i a Internet. Un taller de maquinari informàtic. 
Quatre laboratoris de química. Dues aules d’oficina tècnica de dibuix. Un taller de construcció. 
Una aula-taller de comerç. Una aula-botiga. Un aparador. Una aula de simulació d’empreses. 
Una aula de creativitat i coworking.  Dues aules OpenSpace – per projectes i emprenedoria- 
Aules d’idiomes. 
 
 
 

ACTIVITATS I   SERVEIS 
 

Cantina. Ascensor. Aula d’estudi. Auxiliar de conversa en anglès per a l’alumnat i el 
professorat. Mediació i orientació escolar. Campus virtual. Tàndem amb Gornal Activa 
d’emprenedoria. Assessorament en matèria d’emprenedoria i orientació acadèmica, mitjançant 
la participació al programa de Foment a l’Emprenedoria. Assessorament i reconeixement. 
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ESPECIALITATS QUE IMPARTIM AL CENTRE 
 

CODI  
08019401 

Institut Provençana 
més informació http://www.proven.cat 

M (matí) 
T (tarda) 

 
FAMÍLIES 

PROFESSIONALS 

 
     CICLES FORMATIUS DE GRAU 

M ITJÀ 

 
   CODI 

 
 TORN 

Administració i Gestió 
 

 Gestió   Administrativa 

 
 Gestió       Administrativa, 

Perfil  professional àmbit  jurídic 

AG10 

AG11 

(1r M) (2n M) 
(1r M) (2n T) 

 
  (1r T) (2n T) 

 
Comerç i Màrqueting 

 
 Activitats  Comercials  (DUAL) 

 
CM10 

 
(1r M) (2n T) 

 

Edificació i Obra civil 

 
 Construcció, e s p e c i a l i t a t  en obres 

d’interior amb plaques de guix (DUAL) 

 
EO20 

 
(1r M) (2n M) 

Informàtica i 
Comunicacions  Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

 
IC10 

 
(1r M) (2n T) 

 
Química  Operacions de Laboratori  (DUAL) 

 
QU20 

 
(1r M) (2n M) 

       
CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE  

 
- L’alumnat  que ha finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que 
actualment cursen quart d'ESO a Catalunya, no han d'adjuntar cap certificat de la 
qualificació mitjana de l'expedient, ja que aquesta s'obté de les bases de dades del 
Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre 
amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal adjuntar el certificat de la 
qualificació abans de finalitzar el període de reclamació. 
 
- En el cas d'estudis d'ESO anteriors al curs 2017-2018, cal adjuntar la certificació 
acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, 
l'original de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la 
qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. 
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- En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la 
Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal adjuntar el certificat de superació 
de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obté de l'aplicació de gestió de proves 
del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre 
amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es pot adjuntar la certificació de la 
superació de la prova fins al final del període de reclamació. 
 
- L’alumnat que ha superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 
anys en l'any actual han d'adjuntar la còpia impresa de la consulta dels resultats a través 
del web corresponent. En el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de 
superació de la prova. 
 
- Les persones exemptes de fer la prova d'accés perquè han superat les proves 
d'accés a la universitat per a més grans de 40 o 45 anys, han d'adjuntar el certificat de 
superació d'aquesta prova. 
 
- Si s'al·lega el curs d'orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat 
polivalent (BUP): el centre on es van acabar els estudis ha de calcular la qualificació 
mitjana, d'acord amb l'establert en la Resolució d'11 d'abril de 2008, de la Secretaria 
General d'Educació, per la qual s'estableixen les normes per a la conversió de les 
qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient acadèmic dels 
alumnes de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 
1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 
d'abril de 2008). 
 
- Si s'al·lega un títol de tècnic/a auxiliar (FP1) o un títol de tècnic/a especialista 
(FP2): la qualificació mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord 
amb l'establert en la Resolució de 4 de juny de 2001, de la Direcció General 
d'Universitats, per la qual s'estableixen les normes per al càlcul de la qualificació mitjana 
en l'expedient acadèmic dels alumnes que accedeixen als ensenyaments universitaris 
conduents a l'obtenció de títols oficials des de la formació professional (BOE núm. 140, de 
12 de juny de 2001). 
 
- En el cas dels alumnes que al·leguen un estudi estranger. No cal presentar cap 
certificat en el cas d'homologacions que s'hagin tramitat a Catalunya a partir de 2016, 
perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es 
mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si 
no s'ha pogut obtenir, cal adjuntar la credencial o el certificat de la qualificació abans de 
finalitzar el període de reclamació. Si a la credencial d'homologació consta la qualificació 
mitjana, es considera aquesta qualificació. Si a la credencial d'homologació no consta la 
qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar-ne el càlcul a la Direcció General 
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Si no ho fa o no se li pot calcular dins de 
termini, es considera que és un 5.  
 
Més informació a  http://queestudiar.gencat.cat/es/homologacio  (Enllaç Homologació i convalidació de 
títols) 
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- Si l'alumne/a encara cursa el curs específic d'accés als cicles de grau mitjà, la 
qualificació mitjana l'ha de calcular el centre on s'està cursant. 
 
 

Observacions 

 

 La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la 
invalidació dels drets de prioritat. En la sol·licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió en 
diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència.  

 El fet de presentar la sol·licitud no implica obtenir una plaça. És molt important consultar totes 
les dates del procés de la preinscripció.  

 Es pot consultar individualment al web del departament d’educació la situació de la teva 
sol·licitud.  

 Totes les llistes es publicaran a la web i al taulell d’anuncis del centre. No es podrà 
proporcionar informació telefònica, refent a les llistes.  

 La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord amb la Resolució 
EDU/464/2022 de 24 de febrer p e r  l a  q u a l  s ’ a p r o v e n  l e s  n o r m e s  d e  
preinscripció i matriculació del curs 2022-2023, la invalidació dels drets de prioritat que 
puguin correspondre. 

 Les instruccions sobre la matricula es publicaren a la pàgina web. Es demana respectar les 
dates i horari de la matrícula per cada cicle formatiu.  

 La matrícula és presencial durant el mes de juliol,  qui no tramiti la seva matrícula en les dates 
establertes perd la plaça obtinguda.  

 

 
 Matins: de dilluns a divendres de 10:00  a 13:30 hores 
 Tardes: de dilluns, dimarts,  dimecres i dijous de 16:00 a 18:30 hores 
 En el mes de juny i juliol  matins de 10:00 a 14:00 hores 
 El mes d’agost el centre romandrà tancat 

 
Per a més informació podeu dirigir-vos al correu electrònic: 

informacio@proven.cat 
 

Horari d’atenció de secretaria  


