
2N PAS: CERCAR INFORMACIÓ SOBRE L’OPCIÓ
ESCOLLIDA. 

 
 
 

1R PAS: DECIDIR QUÈ VULL FER.

 
 
 
 
 
 
 

670750284

Servei Municipal per a joves d'orientació formativa i laboral: XarxaJoves.TET

Departament d'orientació educativa (Ins Valerià Pujol i Bosch)

Per a més informació sobre 

preinscripció electrònica o altres itineraris acadèmics, podeu contactar amb:

Demanar hora per fer una assessoria ONLINE 

 

                     psi@institutvaleriapujol.cat
 
 

3R PAS: QUÈ NECESSITO PER INSCRIURE'M?

 

PREINSCRIPCIÓ 
ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

CURS 2020-21

PFI i CFGM
Serà necessari crear-se l’IdCAT móvil. 

En cas que l'alumne/a sigui menor de 

16 anys, caldrà fer-ho a través del 

mòbil del pare/mare. Trobareu tota la

informació als següents enllaços:

- Informació (clicar)

- Donar d'alta (clicar)
 

Batxillerat i Esc d'Adults
Fer la preinscripció segons les

indicacions del centre educatiu

escollit (INS/CFA), en el període

establert.

4T PAS: FER LA PREINSCRIPCIÓ EN LES
DATES CORRESPONENTS

També trobareu informació a la plataforma 
UNPORTAL (clicar)

OPCIÓ 3
PROVA

D'ACCÉS CFGM
(clicar)

OPCIÓ 4
ESC.

D'ADULTS
(clicar)

PFI
del 25 de maig al

5 de juny
(PROVISIONALS)

 
CFGM

del 2 al 8 de juny.

És aconsellable inscriure's a més d'un centre i a més d'un PFI o CFGM per assegurar una plaça.

OPCIÓ 1
PFI

(clicar)

OPCIÓ 2
FPB

(Clicar)

FPB
Cal emplenar la sol·licitud

d'inscripció amb el

consentiment dels tutors

legals de l'alumne/a i la

recomanació del consell

orientador del centre.

 
Esc. d'adults

del 15 al 29 de juny.

 
Prova accés

CFGM
del 13 al 21 de maig.

OPCIÓ 5
IOC

(clicar)

 
BTX

del 27 de maig 
al 3 de juny.

FPB  
A concretar

OPCIÓ 8
BTX
(clicar)

OPCIÓ 7
CFGM
(clicar)

OPCIÓ 6
FORMACIÓ

OCUPACIONAL
(clicar)

IOC
Formalitzar una sol·licitud

de preinscripció mitjançant

l'aplicació disponible

al web de l'IOC.

Prova d'accés CFGM
Fer la inscripció online i el pagament

de la taxa. Presentar la

documentació mitjançant un correu

electrònic a la bústia corporativa del

centre seu triat per fer la prova.

Formació Ocupacional
Contactar i donar-se d'alta al

Servei d'Ocupació del Municipi

per conèixer les ofertes, terminis

i requisits d'inscripció.

IOC
Inscripció pel

GESO tancada.
Consultar altres
estudis al web

Formació
ocupacional

Consultar en el
SOC

https://web.gencat.cat/es/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/#bloc2
https://web.gencat.cat/es/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/#bloc2
https://idcatmobil.seu.cat/
https://idcatmobil.seu.cat/
https://www.unportal.net/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/ensenyaments-curriculum/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/ensenyaments-curriculum/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/ensenyaments-curriculum/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/
https://agora.xtec.cat/inspm/estudis/formacio-professional-basica/
https://agora.xtec.cat/inspm/estudis/formacio-professional-basica/
https://agora.xtec.cat/inspm/estudis/formacio-professional-basica/
https://ioc.xtec.cat/educacio/ges
https://ioc.xtec.cat/educacio/ges
https://ioc.xtec.cat/educacio/ges
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/formacio-professional-per-a-locupacio/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/formacio-professional-per-a-locupacio/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/formacio-professional-per-a-locupacio/

