
 
 
 
 
 
Dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoquin en cada cas, les sol·licituds de preinscripció 
s’ordenen segons qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle, 
tenint en compte l’ordre de petició del centre, ensenyament i torn expressats en la sol·licitud. Així, s’assignen 
primer les primeres opcions i després les segones i successives opcions. 
 
 
Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) 

 
 
 
Cicles formatius de grau superior (CFGS) 
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 Preinscripció als cicles de formació professional. 
 Vies d’accés / prioritats i reserva de places per via 
 Curs 2022-2023 

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat després d’aplicar 
els criteris exposats. L’ordenació de les sol·licituds afectades per situación d’empat es fa per sorteig públic. 

VIA 2: 
Alumnes que hi accedeixen mitjançant: 
• Superació d’un PQPI 
• Superació d’un Cicle formatiu de grau 

bàsic 
• Superació d’una Formació professional 

bàsica 
Les sol·licituds s’ordenen segons el criteri de la 
qualificació mitjana dels estudis que estan 
realitzant. 

VIA 3: 
Alumnes que hi accedeixen mitjançant: 
• CAM o ha superat les proves d’accés 
• (inclòs alumnes exempts per estar cursant PFI) 
Les sol·licituds s’ordenen segons el criteri de la qualificació 
mitjana dels estudis que estan realitzant. 
 
 

VIA 1: 
Alumnat que està cursant 4t d’ESO 
Les sol·licituds s’ordenen segons el 
criteri de la qualificació mitjana dels 
estudis que estan realitzant. 

VIA 1: 
Alumnes que hi accedeixen mitjançant: 
• Batxillerat o altres estudis 

equivalents a efectes acadèmics 
Tenen preferència els alumnes que han cursat 
les modalitats de batxillerat prioritàries i afins 
per al cicle que es vulgui escollir. Un cop aplicada 
la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la 
qualificació mitjana dels estudis. 

VIA 3: 
Alumnes que hi accedeixen mitjançant: 
• Prova d’accés o curs específic d’accés o altres titulacions 
Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d’accés. 

VIA 2: 
Alumnes que hi accedeixen mitjançant: 
• Títol de tècnic de formació professional 

de grau mitjà 

Les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les 
prioritats següents: 
1r. CFGM que procedeixin d’una família professional 
afí 
2n. CFGM que procedeixen d’una família 
professional no afí 
Un cop aplicada la prioritat, les sol·licitud s’ordenen 
d’acord amb la qualificació obtinguda al CFGM 

 


