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PREGUNTES FREQÜENTS CFGM 

Tècnic Auxiliar d’Infermeria i Tècnic Emergències Sanitàries 

 CURS ESCOLAR 2022-2023 

 

1. Quan comença el període de preinscripció? 
Hi ha dos períodes de presentació de sol·licituds de preinscripció:  

 Del 20 al 26 d’abril per a l’alumnat que cursa 4t de l’ESO. Fins el 27 d’abril es pot 
presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període 
de presentació de sol·licituds. 

 Del 17 al 23 de maig per a la resta de l’alumnat. Fins el 24 de maig es pot presentar 
documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de 
presentació de sol·licituds. 

Podeu trobar tota la informació en aquest link del Departament d’Educació:  
http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html 
    
 

2. S’accepten sol·licituds de preinscripció fora de termini?  
NO. És molt important respectar les dates de presentació perquè no s’accepten 
sol·licituds fora de termini. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació 
d’identificació o de criteris que correspongui.   
 

3. En el cas de les preinscripcions per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització, 
cal fer la preinscripció si es vol cursar un cicle al mateix centre?  
SÍ. Encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre, cal presentar la 
sol·licitud de preinscripció. 
 
4. Es reserven places per alumnes amb necessitats educatives específiques? 
Sí, es reserven dues places amb caràcter general de cada grup per a alumnes amb 
necessitats educatives específiques.  
 
5. Com s’ha de presentar la sol·licitud?  
La presentació de sol·licituds es fa electrònicament, amb el formulari que hi ha disponible 
al web del Departament d'Educació. No s'accepten sol·licituds que es presentin en paper.  
 
6. Un cop presentada la sol·licitud, es poden modificar les dades?  
NOMÉS les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i 
centres sol·licitats, si cal, i NOMÉS durant el termini de presentació de sol·licituds. Les 
dades que es validen són les de la darrera modificació que s'ha notificat al centre. 
 

7. Podem omplir més d’una preinscripció? 
NO. La presentació de més d'una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un 
mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que 
puguin correspondre.  
L’única excepció és la de l'alumnat que ha participat en el procés per a alumnat amb 
continuïtat d'escolarització però no ha estat admès, que també pot presentar una 
sol·licitud en el procés per a la resta de l'alumnat.  
 

8. Com s’ordenen les preinscripcions? 
S’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana d’estudis o la qualificació del curs o de 
la prova que permet l’accés al cicle. 
 
9. Quantes preinscripcions hi van haver el curs passat? 
El curs 2021-22 hi van haver 270 preinscripcions de CAI i 221 de TES 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
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10. Com s’assignen les places? 
Per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització (procedent de l’ESO) les places 
s'assignen segons les vies d'accés següents, tenint en compte que si per alguna de les 
vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es 
reparteixen entre les altres vies de forma proporcional: 
 

 70% de les places per als alumnes que hi accedeixen per la via de l'ESO o estudis 
equivalents  

 20% de les places per als alumnes que hi accedeixen per la via dels programes de 
qualificació professional inicial (PQPI) 

 10% de les places per als alumnes que hi accedeixen per la via de la prova d'accés 
o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, el curs específic d'accés o que tenen 
altres titulacions que en permeten l'accés 

 
Les peticions s'ordenen, dins de cada via, d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis 
o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle. 
 
Per a la resta de l’alumnat les places s'assignen a les vacants resultants de l'oferta final, 
finalitzada l'assignació de l'alumnat admès del procés per a alumnat amb continuïtat 
d'escolarització, segons les vies d'accés establertes.  
 
11. Quines va ser les qualificacions del curs passat per accedir a l’institut Moisès 
Broggi?  
El curs passat la nota més baixa per al cicle d’Emergències va ser 6.10 i la més alta 8.7. 
Per al cicle de CAI la nota més baixa va ser un 5.8 i la més alta un 8.3. 
 
12. Quants grups de grau mitjà hi ha a l’Institut Moisès Broggi?  

CFGM CAI: 2 grups al matí en horari de 8 a 14.30 i 2 grups a la tarda, en horari de 15 a 
21.20 
 
CFGM TES: 1 grup de matí, primer i segon curs, en horari de 8 a 14.30 i 2 grups de tarda 
en horari de 15 a 21.20. Els segons cursos de cada grup, tant del matí com de la tarda, 
realitzen les classes a l’institut els dimecres, dijous i divendres de 8 a 14.30 o de 15 a 
21.20 
 

13. Quina és la ratio alumnat/classe? 

Aquest curs ha estat de 30 alumnes/classe. 
 

14.  Amb quines empreses col·laboreu per a realitzar les pràctiques? 

Cicle de CAI: empreses de l’àmbit sanitari com ara Hospital de Sant Pau, Vall d’Hebron, 

Dos de maig, Hospital Sant Joan de Déu, Sagrat Cor, Sociosanitari Palau...  
 

Cicle de TES: SEM, Falck VL, Ambulàncies Domingo, Ambulàncies Tomàs, Ambulàncies 

Làzaro...  


