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INS MIQUEL BIADA      Cicles formatius   

Informació general del procés de preinscripció 

Per cursar un cicle formatiu cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que 

s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha 

de presentar al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc. 

 

Per fer el tràmit de la preinscripció cal: 

 conèixer el calendari i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les 

sol·licituds,  

 triar el centre,  

 reunir la documentació que caldrà presentar amb la sol·licitud,  

 fer la preinscripció,  

 consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes 

baremades i quan es tornen a publicar, després del període per presentar 

reclamacions,  

 consultar el centre assignat i fer la matrícula.  

Calendari  

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases de preinscripció Dates 

Presentació de sol·licituds 14 al 24 de maig 

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 23’59 h. del 

dia 24 de maig 

Llistes amb el barem 5 de juny 

Reclamacions  6 al 8 de juny 

Llistes amb el barem un cop resoltes les 

reclamacions 

13 de juny 

Sorteig del número de desempat 14 de juny 

Llista ordenada definitiva 18 de juny 

Llistes definitives alumnat admès 3 de juliol 

Període de matrícula  4 a l’11 de juliol 

http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/fp-grau-mitja.html#content02#content02
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/fp-grau-mitja.html#content03#content03
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/fp-grau-mitja-triar-centre.html
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/fp-grau-mitja-fer-preinscripcio.html#content02
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/fp-grau-mitja-resultats-preinscripcio.html
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/fp-grau-mitja-resultats-preinscripcio.html
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/fp-grau-mitja-resultats-preinscripcio.html
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/fp-grau-mitja-matricula.html


Observacions  

Les qualificacions de les proves d'accés s'han de presentar durant el període 

de preinscripció. Si no es poden presentar durant aquest període perquè 

estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es 

podran presentar fins al 8 de juny de 2018. 

Període extraordinari de preinscripció i matrícula 

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció i que no 

tinguin els requisits acadèmics per matricular-s’hi durant el període de 

matrícula ordinari, no se’ls manté la plaça assignada. 

Per als cicles que, finalitzat el procés ordinari de matrícula, hi hagi places 

vacants, s’estableix un procés extraordinari de preinscripció i matrícula en el 

que podran participar únicament les persones que van concórrer en el 

procés ordinari i no van obtenir plaça i les que van obtenir plaça i no es van 

matricular.  

 
 

 

 

 

Fases de preinscripció Dates 

Difusió de l’oferta de cicles amb vacants 4 de setembre 

Presentació de sol·licituds al centre 5 i 6 de setembre 

Publicació al centre de les persones admeses 12 de setembre 

Període de matrícula  Pendent de 

publicació 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=445ac77cd2bdf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=445ac77cd2bdf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 

La preinscripció pas a pas 

La sol·licitud de preinscripció s'ha de formalitzar dins el període establert, per 

mitjà del formulari que podeu trobar als centres educatius, o la pàgina web del 

departament d’Ensenyament. 

 

Horari de l’oficina acadèmica de l’INS Miquel Biada 

per a la presentació de sol·licituds de preinscripció: 

 

De dilluns a dijous: de 9:30 a 16:30 h en horari continuat i 

divendres: de 9:30 a 13:30 h 

 

 

Només podeu presentar un formulari de cicles formatius per alumne/a. Ara bé, hi 

podeu indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos 

centres.   

Formulari de preinscripció 

Abans d'emplenar la sol·licitud, consulteu el codi del cicle formatiu al qual us 

voleu preinscriure (us en facilitem alguns al final d’aquest llibret). 

Per emplenar i presentar el formulari de preinscripció teniu tres opcions:  

1. Podeu emplenar el formulari a mà, signar-lo i presentar-lo juntament amb 

la documentació.  

2. Podeu emplenar el formulari a l'ordinador, imprimir-lo, signar-lo i presentar-

lo juntament amb la documentació.  

3. Podeu emplenar el formulari a l'ordinador i enviar-lo per Internet. Obtindreu 

un resguard que, heu d'imprimir, signar i presentar juntament amb la 

documentació.  

(Sempre dins el termini de presentació de sol·licituds) 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/codis-ensenyament.html


 

Documentació que cal presentar  

Dins el termini establert i, juntament amb la sol·licitud de preinscripció, cal 

presentar la documentació següent:  

 Documentació general: 

Si l'alumne o l'alumna és major d'edat:  

 Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE 

en el cas d'alumnat estranger.  

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) 

 Original i fotocòpia de la certificació acadèmica de nota mitjana dels 

estudis cursats 

Si l'alumne o l'alumna és menor d'edat:  

 Original i fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines escrites) o altres 

documents relatius a la filiació. (Si l'alumne o l'alumna està en situació 

d'acolliment, la resolució del Departament d'Acció Social i Ciutadania.)  

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de 

residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.  

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a  o targeta de residència on 

consta el NIE per a alumnes estrangers. 

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) 

 Original i fotocòpia de la certificació acadèmica de nota mitjana dels 

estudis cursats 

 

 Documentació acadèmica per a cicles de grau mitjà 

 L'alumnat que té el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o 

equivalent) ha de presentar la certificació acadèmica de la qualificació 

mitjana numèrica de l'etapa. 

  L'alumnat que encara cursa els estudis en el moment de presentar la 

sol·licitud d'admissió ha de presentar la certificació de la qualificació 

mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.  

 L’alumnat que ha superat el curs específic d’accés a cicles de grau mitjà, 

ha de presentar la certificació amb la nota mitjana del curs.  

 L'alumnat que ha superat la prova d'accés ha de presentar la certificació 

de la qualificació.  

 En el cas d’alumnat que ha superat la prova, en l’any actual, però no 

disposa del certificat corresponent, còpia impresa de la consulta del 

resultat a través del web corresponent. Caldrà presentar el certificat de 

superació de la prova al centre en el moment de la matrícula. 

*** ATENCIÓ ***  El centre no disposa de servei de fotocòpies. 



Llocs de presentació de la documentació 

El formulari i la documentació s'han de presentar al centre demanat en primer 

lloc. 

 

Criteris de prioritat per cicles de grau mitjà 

Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via, d'acord amb la qualificació mitjana 

dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle. 

Per a alumnes que hi accedeixin mitjançant la via d’ ESO o estudis equivalents es 

fa una reserva de places del 60%. 

Per a alumnes que hi accedeixin mitjançant PQPI, es fa una reserva de places 

del 20%. 

Per a alumnes que hi accedeixen via prova d’accés, curs específic d’accés, PFI 

o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de 

places del 20%. 

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de 

desempat que s'obté per sorteig.  

Si en presentar la sol·licitud encara no s'han completat els estudis, es considera 

la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten l'accés, llevat 

del que s'està cursant. (Exemple: un alumne/a que està cursant 4t d’ESO en el 

present curs escolar, haurà d’aportar certificació dels tres primers cursos d’ ESO). 

 

Requisits d'accés a un CFGM 

 

 Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. 

 Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar (FPI). 

 Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau 

mitjà (CAM). 
 Haver superat el 2n curs de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent) o haver cursat 1r i 

2n de BUP i no tenir més de dues assignatures pendents. 

 Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, 

 Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. 

 Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació 

professional inicial (PQPI). 

 

 

 

http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/fp-grau-mitja-resultats-preinscripcio.html#content02


OFERTA FORMATIVA 

 CFGM Gestió administrativa 

 CFGM Electromecànica de vehicles automòbils (perfil vehicle elèctric i 

híbrid) 

 CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació 

 CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

 CFGM Operacions de laboratori 

 CFGM Manteniment electromecànic 

 CFGM Manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo 

Possibilitat de cursar en règim d’ FP DUAL els següents cicles formatius: 

 

 CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

 CFGM Gestió administrativa 

 CFGM Operacions de laboratori 

 CFGM Manteniment de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris 

 

El número de places en dual de cada cicle vindrà condicionat per l’oferta de les 

empreses en aquell moment determinat i s’assignaran als alumnes d’acord amb 

els criteris fixats per l’equip docent. Cal tenir en compte que pot donar-se el cas 

que els alumnes que cursin el cicle en modalitat dual no puguin completar-lo en 

dos cursos acadèmics i finalitzin més tard. 
 

*** ATENCIÓ *** 

Per qualsevol informació sobre altres cicles formatius o centres en règim DUAL consulteu 

el web: 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/ 



A continuació, us facilitem alguns codis de cicles i centres que us poden ajudar 

a omplir la sol·licitud. 

 

CODIS DE CICLES I CENTRES ON S'IMPARTEIXEN: 

        

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ    

CODI CICLE FORMATIU 

CODI 

CENTRE CENTRE MUNICIPI 

AG10 GESTIÓ ADMINISTRATIVA  08021259 INS Miquel Biada Mataró 

    08035155 INS Els Tres Turons Arenys de Mar 

    08046748 INS Thos i Codina Mataró 

    08072255 INS Premià de Mar Premià de Mar 

    08017852 
INS Escola del 

Treball 
Granollers 

 

TM10 
ELECTROMECÀNICA DE 

VEHICLES AUTOMÒBILS 
08021259 INS Miquel Biada Mataró 

    08072255 INS Premià de Mar Premià de Mar 

    08017852 
INS Escola del 

Treball 
Granollers 

    08045471 INS Pompeu Fabra Badalona 

       

EO10 

OBRES D’INTERIOR, 

DECORACIÓ I 

REHABILITACIÓ 

08021259 INS Miquel Biada Mataró 

    17006939 INS Santa Eugènia Girona 

        

EE10 

INSTAL·LACIONS 

ELÈCTRIQUES I 

AUTOMÀTIQUES 

08021259 INS Miquel Biada Mataró 

    08047832 INS Joan Coromines Pineda de Mar 

    08072255 INS Premià de Mar Premià de Mar 

    08017852 
INS Escola del 

Treball 
Granollers 

        

IM10 
MANTENIMENT 

ELECTROMECÀNIC 
08021259 INS Miquel Biada Mataró 

    08017852 
INS Escola del 

Treball 
Granollers 

    08034606 INS Baix Montseny Sant Celoni 



 

TM60 

MANTENIMENT 

D’EMBARCACIONS 

D'ESBARJO 

08021259 INS Miquel Biada Mataró 

    17003318 
INS Sant Feliu de 

Guíxols 
S Feliu de Guíxols 

    08031681 

Institut Francesc 

Xavier Lluch i 

Rafecas 

Vilanova i la 

Geltrú 

    08074847 
Institut de Nàutica 

de Barcelona 
Barcelona 

        

QU20 
OPERACIONS DE 

LABORATORI 
08021259 INS Miquel Biada Mataró 

    08017852 IES Escola del Treball Granollers 

    08013275 
INS Escola del 

Treball 
Barcelona 

    08034709 
Institut Narcís 

Monturiol 
Barcelona 

 

*** ATENCIÓ *** 

Per qualsevol informació sobre altres cicles formatius o centres, consulteu el web: 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MIQUEL BIADA 

Av. Puig i Cadafalch, 89-99 – 08303 MATARÓ 

Tf: 93.798.14.89    Fax: 93.798.45.32 

e-mail:   institut@biada.net 

http://www.biada.org 

 

mailto:institut@biada.net

