
 
CALENDARI PREVIST 

Preinscripcio.gencat.cat 
 

Batxillerat 
 

Presentació de sol·licituds de preinscripció: de l'11 al 17 de maig de 2021 (Ambdós 
inclosos) 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/informat/calendari/ 
 

Programes de formació i inserció   
 

Presentació de sol·licituds de preinscripció dels nous alumnes: del 10 al 21 de maig de 
2021. 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/informat/calendari/ 
 

Itineraris formatius específics  
El Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) s'adreça a alumnes amb 
necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada 
(inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista). 
Per poder-se inscriure a un itinerari, l'alumne ha de tenir entre 16 i 20 anys d'edat (i 
complir com a màxim els 21 anys durant el 2021). 
Per accedir a un IFE cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que 
s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Només es pot presentar una 
sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de 
preferència. La sol·licitud s'envia per correu electrònic al centre de la primera petició. 
Poden informar sobre el procés de preinscripció i matrícula, així com donar el suport 
necessari a les persones interessades, els centres de formació professional o d'educació 
especial que els imparteixen 
 

Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional (CFGM)  
Presentació de sol·licituds de preinscripció: de l'11 al 17 de maig de 2021 (Ambdós 
inclosos). 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/calendari/ 

 

Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional (CFGS)  
Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2021 (ambdós inclosos) 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/calendari/ 
 

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà 
Presentació de sol·licituds de preinscripció: de l'11 al 17 de maig de 2021 (Ambdós 
inclosos) 
 

L’alumnat que vulgui pre-inscriure’s a aquests cicles, necessita superar una prova 
específica. Es poden inscriure a la prova específica del 15 al 25 de març.  Es poden 
inscriure els alumnes de 4 art de la ESO i de Batxillerat. 
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https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-mitja/informat/calendari/ 
 

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior 
Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2021 (Ambdós 
inclosos). 
 

L’alumnat que vulgui pre-inscriure’s a aquests cicles, necessita superar una prova 
específica. Es poden inscriure a la prova específica del 15 al 25 de març.  Es poden 
inscriure els alumnes  de Batxillerat. 
 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-superior/informat/calendari/ 

 
 Ensenyaments artístics professionals de música i dansa 

Del 17 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds. 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/musica-dansa/inici/ 
 

Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i 
restauració de bens culturals) 
Abans del 2 d'abril de 2021: publicació del calendari d'actuacions 
Cada centre publica en el seu tauler d'anuncis el calendari, que ha d'incloure, quan 
escaigui, la convocatòria de setembre.  
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/artistics-superiors/informat/calendari/ 
 

Arts escèniques 
Del 15 d'abril al 4 de juny de 2021: presentació de sol·licituds 
Amb la sol·licitud per fer la prova específica d'accés a aquests ensenyaments en un centre 
es formalitza la sol·licitud de preinscripció a aquest centre per al curs acadèmic que s'inicia 
l'any de la prova. 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/arts-esceniques/informat/calendari/ 
 

Ensenyaments esportius 
Del 3 de maig al 4 de juny de 2021: presentació de sol·licituds 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/esportius/informat/calendari/ 

 
Escoles Oficials d'Idiomes 

Cursos extensius (de setembre a juny) 
Cursos quadrimestrals (primer període de setembre a gener i/o segon període de febrer a 
juny) 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/idiomes-eoi/inici/ 
 

Centres de formació de persones adultes   

Del 21 al 29 de juny de 2021: presentació de sol·licituds 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-mitja/informat/calendari/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-mitja/informat/calendari/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-superior/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-superior/informat/calendari/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/musica-dansa/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/musica-dansa/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/artistics-superiors/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/artistics-superiors/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/artistics-superiors/informat/calendari/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/arts-esceniques/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/arts-esceniques/informat/calendari/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/esportius/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/esportius/informat/calendari/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/idiomes-eoi/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/idiomes-eoi/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/idiomes-eoi/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/educacio-adults/inici/


 

 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/educacio-adults/informat/calendari/ 
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