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L’Oficina d’Accés a la Formació Professional obre 

les portes per informar i acompanyar l’alumnat en 

tràmits com la preinscripció i la matrícula, entre 

d’altres  

 
• L’alumnat que finalitza 4t d’ESO, i tot aquell qui vulgui cursar 

ensenyaments postobligatoris, podrà informar-se de quins són els 

itineraris formatius existents per tal de poder escollir-ne un en l’àmbit 

professional que més s’adeqüi als seus interessos  

 

• Es farà l’acompanyament en els passos a seguir per realitzar tràmits 

com la preinscripció, la matrícula, l’homologació de títols, cursar 

reclamacions i sol·licitar beques, tant de formació professional com de 

la resta d’ensenyaments postobligatoris 

 

• L’oficina està situada, de manera provisional, en un espai annex que ha 

cedit l’Ajuntament a l’antiga seu de l’editorial Gustavo Gili, i es farà 

atenció presencial i també per videoconferència, per Whatsapp o a 

través del xat a la web Fp.edubcn.cat 

 

• Es posa en marxa un nou cercador d’estudis de formació professional, 

també a través del web Fp.edubcn.cat, que permet fer una recerca dels 

ensenyaments que més s’adeqüen als interessos de l’alumnat

 

Barcelona, 11 d’abril de 2022 

 

El Consorci d’Educació crea l’Oficina d’Accés a la Formació Professional (C/Rosselló, 87-

89), com una finestreta única on adreçar-se per informar-se i realitzar qualsevol gestió 

relacionada amb l’accés a aquests ensenyaments i també a la resta d’estudis 

postobligatoris. Es podrà rebre informació de l’oferta i dels procediments d’accés i es farà 

l’acompanyament a l’alumnat durant tot el procés. 

S’informarà de com realitzar els tràmits necessaris per a l’accés a l’itinerari escollit, sigui 

quin sigui el punt de partida acadèmic del jove o adult. Es donarà així una informació de 
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qualitat, amb l’afegit que s’acompanyarà l’alumnat interessat en el seu itinerari formatiu i en 

procediments com la preinscripció i la matrícula. També s’oferirà acompanyament en tràmits 

com l’homologació de títols, per cursar reclamacions, per a la tramitació i resolució de 

beques...  

El públic a qui va dirigida és alumnat que des de qualsevol punt del seu itinerari formatiu 

vulgui accedir als ensenyaments postobligatoris no universitaris, realitzant la funció 

equivalent a la de l’Oficina d’accés a estudis universitaris. S’oferirà així informació de servei 

per tal de facilitar l’accés als ensenyaments postobligatoris, i en especial els relacionats amb 

la formació professional, i poder tenir clars quins són els passos a seguir i els itineraris 

possibles. Un servei que fins ara no existia per a l’alumnat que finalitzava l’educació 

obligatòria i que vol continuar els seus estudis en la formació professional, ja que en el cas 

del batxillerat l’alumnat majoritàriament segueix en el mateix institut.  

L’obertura de l’Oficina d’Accés a la Formació Professional servirà així per garantir la 

continuïtat de l’alumnat dels 16 als 18 anys a qui s’acompanyarà i assessorarà dels diferents 

ensenyaments postobligatoris que pot escollir depenent de l’itinerari professional que més 

s’adeqüi als seus interessos.  

 

S’hi podrà adreçar tothom que vulgui accedir a: 

• Cicles formatius grau mitjà (CFGM) i superior (CFGS) 

• Ensenyaments artístics i esportius 

• Formació professional (FP) de grau bàsic 

• Formació professional adreçada a l’alumnat amb necessitats educatives especials 

• Programes de formació i inserció (PFI) 

• Formació ocupacional per a persones a l’atur que vulguin millorar la ocupabilitat i la 

formació continuada per a treballadors en actiu 

• Batxillerats (professionalitzadors i especialitzats) 

• Escoles d’adults, des de les qual es realitzen els cursos per accedir a les proves 

d’accés als CFGM i CFGS  

 

L’Oficina d’accés a la formació professional està situada, de manera provisional, en un espai 

annex de l’antiga editorial Gustavo Gili que ha cedit l’Ajuntament per tal d’accelerar la seva 

posada en funcionament. L’horari d’atenció al públic, tant presencial com virtual, és de 

dilluns a dijous, de 8.30 a 17.00 h i divendres i vigílies de festius, i períodes de vacances 

escolars, de 8.30 a 14.00 h. Malgrat poder rebre atenció presencial, s’ha habilitat la 

possibilitat d’atenció per videoconferència, per Whatsapp o a través del xat a la web 

fp.edubcn.cat. Per realitzar qualsevol tràmit cal demanar cita prèvia, excepte per a temes 

d’informació general. 

 

https://fp.edubcn.cat/
https://citaprevia.gestorn.com/ceb/#nbb
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Cercador d’estudis 

 

El web fp.edubcn.cat també incorpora una eina de cerca dels estudis de formació 

professional que permet fer recerca d’aquells que més s’adeqüen a l’alumne a través de 

paraules clau que responen als seus interessos. A partir d’aquestes paraules clau, el 

cercador suggereix diferents titulacions vinculades als interessos escollits.  

Així, les diferents titulacions apareixen organitzades per nivells i dins dels 11 àmbits 

professionalitzadors en què s’estructura la formació professionalitzadora a Barcelona. 

També es mostra en el mapa de la ciutat els centres en què s’imparteixen. 

Si l’alumne vol saber més de cada estudi, pot seguir aprofundint a través del web Tria 

Educativa. 

 

Preinscripció als ensenyaments postobligatoris 

 

Els períodes de preinscripció dels ensenyaments postobligatoris per al curs 2022-2023 són 

els següents: 

 

• Formació professional de grau mitjà per a l’alumnat de continuïtat: del 20 al 26 

d’abril 

• Batxillerat: del 20 al 26 d’abril 

• Programes de formació i inserció (PFI): del 2 al 13 de maig 

• Ensenyaments esportius: primer període, del 2 al 23 de maig 

• Itineraris formatius específics (IFE): del 16 al 27 de maig 

• Formació professional de grau mitjà per a l’alumnat que no és de continuïtat: 

del 17 al 23 de maig 

• Arts plàstiques i disseny de grau mitjà: del 17 al 23 de maig 

• Arts escèniques: del 14 d’abril al 3 de juny 

• Formació professional de grau superior: del 25 al 31 de maig 

• Arts plàstiques i disseny de grau superior: del 25 al 31 de maig 

• Formació professional de grau bàsic: del 16 al 25 de maig 

• Educació d’adults: del 21 al 29 de juny 

 

 

https://fp.edubcn.cat/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/

