
PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 2020-2021 

 

DATES: 
FP grau mitjà: del 2 al 8 juny 

FP grau superior: del 10 al 17 juny 
 
Oferta de places per CAI: 105 totals: 51 en torn de MATÍ 54 en torn de TARDA 
Oferta de places per 1r TES: 53 totals: 23 en torn de MATÍ i 30 en torn de TARDA 
Oferta de places per 2n TES: 13 en torn de MATÍ 
Oferta de places per 1r IDMN:  28 en torn de TARDA 
Oferta de places per 2n IDMN: 4 en torn de TARDA 

 
Trobareu tota la informació:  
 

Formació Professional de grau mitjà: 

1. http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/ 
2. https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/postobligatoris/for

macio_professional_de_grau_mitja 
3. INFORMACIÓ TÈCNICA GRAU MITJÀ 

 Formació Professional de grau superior: 

1. http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/ 
2. https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/postobligatoris/fp_

de_grau_superior   
3. INFORMACIÓ TÈCNICA GRAU SUPERIOR   

 

COM S’HA DE FER: 

 

1. Fer la sol·licitud oficial: 
 SOL·LICITUD GRAU MITJÀ  
 SOL·LICITUD GRAU SUPERIOR  

Es pot presentar de dues formes: 
 

 La sol·licitud electrònica. En aquest cas cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per 

exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número 
d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). El 
tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de 
presentar cap còpia al centre. 

 

 La sol·licitud en suport informàtic. Només en aquest cas, cal finalitzar el tràmit enviant, dins el 

termini establert, a la bústia oficial del centre demanat en primera opció un correu electrònic amb el 
document que genera l'aplicació informàtica, acompanyat de la documentació oportuna, escanejada 
o fotografiada. Si no es presenta aquest document i la documentació identificativa prevista, la 
sol·licitud no es considera formalitzada. 

Institut Moisès Broggi: a8013135@xtec.cat 

  
 2. De manera EXCEPCIONAL es podrà venir a l’institut: 

 Grau Mitjà: els dies 5 i 8 de  juny de 9:30 a 13:30h  

 Grau Superior: el dia 15 de juny de 9:30 a 13:30h 

DEMANANT CITA PRÈVIA: 

CITA PRÈVIA  GRAU MITJÀ 

CITA PRÈVIA  GRAU SUPERIOR 
Per a aquests casos, cal portar la documentació necessària per poder fer el tràmit. 
  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/postobligatoris/formacio_professional_de_grau_mitja
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/postobligatoris/formacio_professional_de_grau_mitja
https://docs.google.com/document/d/1qI9xVxTAjztV-5R-6NYhUDr9oFKoXjY5/edit
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/postobligatoris/fp_de_grau_superior
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/postobligatoris/fp_de_grau_superior
https://docs.google.com/document/d/1bZSRXb7Cf8Uf3FSPOGfi5IPtWeV7FRTq/edit
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2020002:18:404730755059298::NO:18:P18_TIPUS_CALENDARI,P18_DOMINI:7,08013135&success_msg=Q2FsZW5kYXJpIGNyZWF0IGNvcnJlY3RhbWVudC4,%2FnzNSBFyLvVGd8kR1SnMUoKIudmU&cs=1bhmnKOjCrv4baXvZkn1TK5SEE7Q
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2020002:18:404730755059298::NO:18:P18_TIPUS_CALENDARI,P18_DOMINI:10,08013135&success_msg=Q2FsZW5kYXJpIGNyZWF0IGNvcnJlY3RhbWVudC4,%2FnzNSBFyLvVGd8kR1SnMUoKIudmU&cs=1fmu0pDopzu8NNAsvRmG9rDaTA4I


 
ATENCIÓ TELEFÒNICA: 
Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de dilluns a dijous de 8.00 h a 17 h i divendres de 8 a 

14h. 
Institut Moisès Broggi: 934368903 de 9:30 a 13:30h 
  

 


