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Preinscripció i oferta educativa curs 2021-2022
8.267 grups per als
ensenyaments
postobligatoris.
2 nous instituts públics
de formació
professional
especialitzats en arts
gràfiques i en l’àmbit
alimentari.
S’amplia a 6 centres
l’oferta de doble
titulació de batxillerat
amb ensenyaments
esportius i artístics.
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Oferta de grups del Servei d’Educació de Catalunya
Increment de 261 grups
respecte el curs anterior
o Oferta centres
públics: 6.965
grups.
o Oferta centres
concertats: 1.302
grups.
Increment notable a
batxillerat, amb 98
grups més.
En el curs actual,
350.000 alumnes
estudien ensenyaments
postobligatoris.
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Centres públics de nova creació
2 nous instituts públics específics d’FP

Institut Centre de Tecnologies dels
Aliments de Barcelona (Mercabarna).
o 5 grups: 3 de grau mitjà i 2 de grau
superior.
o 5 cicles formatius.

Institut de Formació Professional Antoni
Algueró (Sant Just Desvern).
o 6 grups: 4 de grau mitjà, 1 de grau
superior i 1 artístic superior.
o 5 cicles formatius.
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Cicles de nova implantació
12 cicles s’implantaran per primera vegada a Catalunya

Ensenyament
Grau bàsic d’FP
Grau mitjà d’FP
FP a distància- IOC
Itineraris formatius específics

Cicle de nova implantació
Informàtica d’oficina; Accés i conservació en instal·lacions
esportives; Serveis comercials
Guia en el medi natural i temps de lleure
Grau superior: Documentació i administració sanitària;
Transport i logística
Auxiliar en serveis de restauració i elaboració d’àpats

Auxiliar d’activitats d’engreix i d’espècies aqüícoles; Auxiliar
de manteniment i reparació de carrosseries de vehicles;
Programes de formació i inserció
Auxiliar de manteniment i reparació de carrosseries de
vehicles de mobilitat personal; Auxiliar de comercialització de
productes i logística
Arts escèniques

Grau superior: Direcció de cant coral
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Batxillerat
Noves ofertes de batxillerat artístic
A banda dels 64 centres públics actuals, també es podrà cursar als següents
instituts:
o Institut Cirviànum (Torelló)
o Institut Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès)
o Institut Baix Montseny (Sant Celoni)

6

Batxillerat
Dobles titulacions de batxillerat amb ensenyaments esportius i
artístics
A més dels 9 centres que ja l’ofereixen, es podrà cursar als següents instituts:
o
o
o
o
o
o

Institut Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès)
Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars (La Pobla de Segur)
Institut de Tecnificació (Amposta)
Institut Ramon Berenguer IV (Amposta)
Institut La Serreta (Rubí)
Institut Salvat Papasseit (Barcelona)
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Programa de noves oportunitats
S’incrementa l’oferta pública de grups del programa, adreçat a
joves d'entre 14 i 24 anys amb la finalitat d’adquirir el títol de
graduat en educació secundària, la reincorporació al sistema
educatiu i la preparació per accedir al mercat laboral
Major oferta de programes noves oportunitats amb un augment de 20 grups
de cicle formatiu de grau bàsic (1a fase del programa).
Creació de 3 nous grups de la nova formació professionalitzadora (2a fase).
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Procés de preinscripció
Preinscripció totalment electrònica
Presentació de les sol·licituds per a la preinscripció :
o
o
o
o
o

Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: de l’11 al 17 de maig.
Cicles formatius de grau superior: entre el 25 i el 31 de maig.
Programes de formació i inserció: del 10 al 21 de maig.
Cursos d’especialització d’FP: de l’1 al 7 de juliol.
Arts escèniques: del 15 d’abril al 4 de juny.

Matriculació:
o Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà:
del 12 al 16 de juliol.
o Cicles formatius de grau superior:
del 19 al 23 de juliol.
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Nou portal de la tria educativa
Tota la informació sobre els diferents ensenyaments en un sol portal
Portal específic i unificat per les diferents etapes educatives: triaeducativa.gencat.cat
Ofereix informació àmplia sobre:
En què consisteix cada ensenyament i les diferents modalitats dels estudis.
Els requisits d’accés.
Les sortides acadèmiques i professionals per a cadascun dels estudis.
El portal neix en el context de pandèmia i en la necessitat del Departament d’Educació de
potenciar la informació i l’orientació a través de mitjans telemàtics.
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