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Tota la informació actualitzada es troba disponible a la pàgina web de Preinscripció Escolar: 

https://preinscripcio.gencat.cat. 
 
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna. S’hi poden indicar 
diverses peticions d’admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La 
presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que 
puguin correspondre. 
 
 

IMPORTANT PER A L’ALUMNAT DE 4t ESO DE L’INSTITUT JOAN BRUDIEU: 

 
 La preinscripció per a l’alumnat de l’Institut Joan Brudieu de 4t ESO que vol preinscriure’s a 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFM) és OBLIGATÒRIA. 

 
 

CFM I CFS: Presentació de sol·licituds de preinscripció: 

 
La sol·licitud de preinscripció és en format telemàtic i es pot fer des de qualsevol ordinador, 
tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web https://preinscripcio.gencat.cat. No hi ha 
la possibilitat de full de preinscripció en paper. 
 
Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

o sol·licitud electrònica (cal identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el 

sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.) 
o sol·licitud en suport informàtic (sense identificació digital), en què caldrà adjuntar la 

documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat de 
seguretat. 

 
Per fer la sol·licitud, en qualsevol de les dues opcions, cal disposar de: 

o Número d’identificació de l’alumne IDALU (si ha estat escolaritzat a Catalunya des del 
2015-16). [Consulta IDALU]. 

o Codi oficial de l’Institut Joan Brudieu: 25004188. 

o Una adreça electrònica per rebre el codi de la sol·licitud de preinscripció. 
 
Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat 
Mòbil, us expliquem com: 

o Cal complir els requisits següents: 
 Ser major de 16 anys. 
 Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE 

o targeta de residència comunitària. 
 Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i 

contacte. 
 Targeta sanitària per la teva identificació 

o Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com 
fer-ho. 

CFM i CFS 

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022 

https://preinscripcio.gencat.cat/
https://preinscripcio.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
https://idcatmobil.seu.cat/
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CFM I CFS: Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud 

 
La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud, fotografiada o escanejada. És convenient tenir-

ne una còpia preparada al dispositiu que s’utilitzarà per fer la preinscripció. 
 
1. Documentació identificativa. 
 

o Alumnat que MAI ha estat escolaritzat a Catalunya:  
 Si la sol·licitud (electrònica o en suport informàtic) és per a un alumne/na que mai ha 

estat escolaritzat a Catalunya, cal adjuntar-hi: 
 DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país 

d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i, si és menor d’edat i 
no fa els 18 anys durant l’any 2021, del pare, mare o tutor/ra. 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (en cas de ser menor 
d’edat). Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 
Departament de Benestar Social i Família. 

 
o Alumnat ja escolaritzat a Catalunya: 

 Si s’utilitza la sol·licitud electrònica (SE): 

 Cal especificar-hi el número d’identificació de l’alumne IDALU (si ha estat 
escolaritzat a Catalunya des del 2015-16). [Consulta IDALU]. 

 No cal aportar cap document identificatiu perquè les dades ja consten al 
Registre. 

 Si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic (SI) (sense identificació electrònica), 
cal adjuntar-hi: 

 DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país 
d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i, si és menor d’edat i 
no fa els 18 anys durant l’any 2021, del pare, mare o tutor/ra. 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (en cas de ser menor 

d’edat). Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 
Departament de Benestar Social i Família. 

 
2. Documentació de criteris. 

 

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris, que es 
detalla a continuació, s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període 
establert si la consulta automàtica de dades no obté resultats i, per tant, no ha pogut quedar 
validada. 

 
o Per a Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFM) 

Documentació del estudis que permeten accedir-hi a efectes de baremació: 

 Certificat acadèmic de la nota mitjana numèrica ESO (no cal presentar-lo si s’ha 
finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-18) 

 Si encara l’està cursant; certificat de la nota mitjana de 1, 2, 3 ESO (no cal 
presentar-lo si es cursa actualment el 4t d’ESO a Catalunya). 

 Certificat de superació de la prova d’accés (no cal certificat si s’ha obtingut a 
Catalunya a partir del 2011) 

 Per 2n curs de CFM: Últim butlletí de notes de 1r curs. 
 Certificat nota mitjana d’altres estudis que hi donin accés 
 Si és estudi estranger, homologació d’estudis amb qualificació mitjana. Si no hi 

consta, s’ha de demanar càlcul a la Direcció Gral 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. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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 Més informació de documentació de CFM a: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/ 

 
o Per a Cicle Formatiu de Grau Superior (CFS) 

Documentació del estudis que permeten accedir-hi a efectes de baremació: 
 Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar-lo si s’ha obtingut a Catalunya 

des del 2016-17) 
 Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar-lo si s’ha 

obtingut a Catalunya des del 2016-17) 
 Certificat de la prova d’accés (no cal presentar-lo si s’ha obtingut a Catalunya a 

partir del 2011) 
 Per 2n curs de CFS: Últim butlletí de notes de 1r curs. 
 Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, FP2, etc) 
 Si és estudi estranger, homologació d’estudis amb qualificació mitjana. Si no hi 

consta, s’ha de demanar càlcul a la Direcció Gral 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 de documentació de CFS a: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/  

 
 

CFM i CFS: Calendari 

 
CALENDARI 
DE PREINSCRIPCIÓ 
I MATRICULACIÓ 

CFM CFS 

Publicació de l’oferta inicial 7 de maig 21 de maig 

Presentació de sol·licituds amb suport informàtic 11 al 17 de maig 25 al 31 de maig 

Presentació de documentació fins al 18 de maig fins a l’1 de juny 

Publicació de llistes amb la puntuació provisional 8 de juny 21 de juny 

Presentació de reclamacions 9 al 15 de juny 23 al 30 de juny 

Publicació de llistes amb la puntuació, un cop resoltes les 
reclamacions 

18 de juny 5 de juliol 

Sorteig del número de desempat (al Dep.Educació) 18 de juny 5 de juliol 

Publicació de llistes ordenades definitivament 23 de juny 8 de juliol 

Publicació oferta final 7 de juliol 16 de juliol 

Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera 9 de juliol 16 de juliol 

Matriculació ORDINÀRIA per a alumnat preinscrit amb plaça 
assignada 

12 al 16 de juliol 19 al 23 de juliol 

 
  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/
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 GESTIÓ DE VACANTS FP (llista d’espera)  

Per a CFM 

Publicació al web de places vacants (llista d’espera) 19 de juliol 

Acte públic d’adjudicació de places vacants: 
Aspirants no assignats en la primera petició, 
preinscrits dins el termini i d’acord amb la 
qualificació presentada de més a menys 

CFM SMX: 20 de jul. – 10:00h 

CFM GAD: 20 de jul. – 11:00h 

CFM CAI+APD 20 de jul. – 12:00h 

Per a CFS 

Publicació al web de places vacants (llista d’espera) 26 de juliol 

Acte públic d’adjudicació de places vacants: 
Aspirants no assignats en la primera petició, 
preinscrits dins el termini i d’acord amb la 
qualificació presentada de més a menys 

CFS EDI 27 de jul. – 10:00h 

CFS ASIX/DAM 27 de jul. – 11:00h 

 
 

 PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ SETEMBRE 

Per a CFM i 
CFS 

Publicació vacants al web de l’Institut 29 de juliol 

Publicació vacants al web del Departament d’Educació 1 de setembre 

Presentació i/o ampliació de sol·licituds de la 2a fase d’admissió 
de participants en la PREINSCRIPCIÓ 

1 a 3 de setembre 

Llistes d'admesos 6 de setembre 

MATRICULACIÓ 2a fase 7 al 10 de setembre 

En cas que en finalitzar la segona fase d’admissió per a CFM i CFS hi haguessin places 
vacants, aquestes s’adjudicaran el 13 de setembre segons l’ordre d’arribada. Per tal 
d’establir l’ordre, aquelles persones interessades en una plaça (aspirants preinscrits fora 
de termini i altres aspirants interessats), caldrà que s’adrecin a SECRETARIA de l’Institut 
per tal que prenguin nota de les seves dades. S’estudiarà cada cas per ordre de recepció. 

 
 
 
La Seu d’Urgell, març de 2021 
 


