
ANNEX V 
Resum del calendari d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, 
en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats 

amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica dirigits a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2021-2022.

Publicació 
oferta 

formativa

Presentació 
sol·licituds Duplicitats Requisit 

acadèmic
Publicació 
de vacants

Llistes 
provisionals

Reclamacions 
davant la direcció 

o titularitat del 
centre

Llistes 
definitives

Reclamacions 
davant la comissió 

d’escolarització
Matrícula

Grau mitjà – 
Grau superior 10 maig 21 de maig 

a 1 de juny
8 al 15 de 

juny
Fins al 8 
de juliol 6 de juliol 13 de juliol 13 al 15 de juliol 22 de 

juliol 22 al 26 de juliol 23 al 30 de 
juliol

FP Bàsica 10 maig 21 de maig 
a 1 de juny

8 al 15 de 
juny

Fins al 2 
de juliol 6 de juliol 7 de juliol 7 al 9 de juliol 15 de 

juliol 15 al 19 de juliol 16 al 22 de 
juliol

FP Bàsica
2a oportunitat 10 maig 9 al 14 de 

juliol
16 a 19 de 

juliol 6 de juliol 20 de juliol 20 al 22 de juliol 26 de 
juliol 26 al 28 de juliol 2 al 6 de 

setembre

Programes 
formatius 
qualificació 
bàsica

28 juny 8 al 14 de 
juliol

16 a 19 de 
juliol 8 de juliol 21 de juliol 21 al 23 de juliol 27 de 

juliol 27 al 29 de juliol 2 al 6 de 
setembre

Resum del calendari de les fases en les quals els centres educatius públics i privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics adjudicaran 
les places sobrants, així com les que es generen per renúncia, per a cicles formatius en règim presencial de Formació Professional per al curs 

2021-2022.

G. MITJÀ
G. SUPERIOR

CENTRES DGFPIERE CENTRES

Cicles formatius AMB persones en llista d’espera. Els 
centres gestionaran la llista d’espera mentre n’hi haja 

fins al 8 d’octubre

Cicles formatius SENSE 
persones en llista d’espera

Fase Dates
Els centres comunicaran 
la fi de la llista d’espera 

fins a

Actualització de la 
matrícula en ITACA fins a

Publicació de la llista de 
vacants (llocs escolars-

matriculats)

Convocatòria de l’acte 
d’adjudicació de les places 

vacants fins a

1 Del 6 al 15 de set. 8 set. 8 set. 9 set. 15 set.

Adjudicació de places 
vacants per ordre 
d’arribada fins a:

Resta de vacants Del 16 de set. al 8 d’oct. 16 set. 16 set. 17 set. 8 oct.

FP
BÀSICA

CENTRES DGFPIERE CENTRES

Cicles formatius AMB persones en llista d’espera. Els 
centres gestionaran la llista d’espera mentre n’hi haja 

fins al 8 d’octubre

Cicles formatius SENSE 
persones en llista d’espera

Fase Dates
Els centres comunicaran 
la fi de la llista d’espera 

fins a

Actualització de la 
matrícula en ITACA fins a:

Publicació de la llista de 
vacants (llocs escolars-

matriculats)

Convocatòria de l’acte 
d’adjudicació de les places 

vacants fins a

1 Del 3 al 10 de set. 3 set. 3 set. 6 set. 10 set.

Adjudicació de places 
vacants per ordre 
d’arribada fins a

Resta de vacants Del 13 de set. al 8 d’oct. 13 set. 13 set. 14 set. 8 oct.

* * * * * * 
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