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Preinscripció FP BÀSICA 2022/2023 
 

 

Presentació de sol·licituds 

El termini per a la presentació de les sol·licituds d’admissió al centre per a FP Bàsica Informàtica d’Oficina  

2022/2023 és  : Del 16 al 25 maig 
 

 

La formalització de la preinscripció es podrà realitzar de dues formes:  

A) De manera presencial emplenant un formulari que es facilitarà des del Centre  

B) Telemàticament emplenant el mateix formulari, imprimint-lo i portant-lo al Centre, mitjançant el 

següent link: 

 https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-basica/inici/ 

Independentment de l’opció triada s’ha de portar tota la documentació sol·licitada al centre de forma 

presencial de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. 

 

1. Documentació necessària (per a tots els alumnes) per a formalitzar la preinscripció :  

 

• Llibre de família o altre document relatiu a la filiació (Certificat de naixement, o Resolució d’acolliment del 

Departament de Drets Socials en cas que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment. )  

• DNI / NIE / Passaport del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a. 

• Original i fotocòpia del document de consell orientador en què es recull la proposta de l’equip docent.  

 

 

 

 



 

2. Documentació per a justificar els criteris de prioritat i complementaris, si s’escau: 

 

• Proximitat del domicili habitual. Quan no coincideix amb el DNI s’acredita amb el certificat o volant 

municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

• Renda anual de la unitat familiar. Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació 

econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

• Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. Targeta acreditativa vigent de la discapacitat. 

En el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent 

de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de 

jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, cal adjuntar el document acreditatiu 

de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió. 

• Família nombrosa o família monoparental. Títol vigent de família nombrosa o monoparental. 

• Situació d'acolliment familiar. Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. 

• Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. La condició de víctima de violència de gènere 

s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, 

de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme 

s'acredita amb certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri 

de l'Interior. 

 

La puntuació segons els criteris de prioritat o complementaris, els podeu consultar en el següent link :  

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-basica/informat/criteris-assignacio/ 

 
 

 


