
Curs 2023-2024

Com es pot accedir a la formació professional
de grau bàsic

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicle formatiu de grau bàsic (CFGB)

Títol de tècnic/a bàsic  -  Títol de graduat/ada en ESO

PREINSCRIPCIÓ

Les sol·licituds s’ordenaran de manera decreixent seguint, en primer lloc, la suma de puntuació dels criteris 
prioritaris i, en segon lloc, la puntuació dels criteris complementaris.       
            
1. Criteris prioritaris

a) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o 
mare, tutor/a legal (no es pot acumular més d’una puntuació):
•	 Domicili habitual de la família dins dels mateixos serveis territorials que el centre sol·licitat per cursar el cicle 

formatiu: 30 punts
•	 Ubicació del lloc de feina del pare, mare o tutor/a legal dins dels mateixos serveis territorials que el centre 

sol·licitat per cursar el cicle formatiu: 20 punts        
  

b) Renda anual de la unitat familiar (beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania): 15 punts

2. Criteris complementaris

a) Discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts
b) El pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció:

10 punts
c) Família nombrosa: 10 punts
d) Família monoparental: 10 punts
e) Alumne/a nascut en un part múltiple: 10 punts
f) Alumne/a en situació d’acolliment familiar: 10 punts
g) Acreditació de la condició de víctima de gènere o terrorisme: 10 punts

CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC - REQUISITS D’ACCÉS

 - Tenir 15  anys complerts o complir-los durant l’any natural en el qual s’accedeix al cicle formatiu

 - Haver cursat 3r ESO o, excepcionalment, haver cursat 2n ESO.      
 

 - Informe del Consell orientador especificant la conveniència de la mesura.

Sense el títol de graduat/ada en ESO

Servei d’Orientació – Pla Jove | 5 maig de 2023
edubcn.cat – Carpeta de l’orientació
Informació adaptada de la normativa vigent com a suport
a la tasca orientadora | Codi: E51


