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INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS SOBRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ 
DELS PREUS PÚBLICS DE LA MATRÍCULA DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I DELS 
ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE 
PANDÈMIA, DE FORMA EXCEPCIONAL PER AL CURS 2020-2021 

 

La Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres 
centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 
2020-2021, va establir el següent: 

Annex 5. Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior 

3. Calendari de preinscripció i matrícula 

3.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional. 

− Període de matrícula per als alumnes admesos a la 
preinscripció: del 15 al 21 de juliol de 2020 (ambdós inclosos). 

Annex 6. Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior 

3. Calendari de preinscripció i matrícula 

3.2 Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior. 

− Període de matrícula per a alumnes admesos a la preinscripció: 
del 16 al 22 de juliol de 2020 (ambdós inclosos). 

Amb motiu de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i actual represa, 
cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques. En 
aquest sentit, el PROCICAT ha aprovat el Pla parcial de desconfinament i obertura dels 
centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar 
recollint les mesures concretes que cal aplicar. 

Així doncs, el Departament d’Educació ha publicat les Instruccions per als centres educatius 
sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21 motivats per la 
situació de pandèmia. Per als cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, 
s’han modificat els calendaris i s’han establert els canvis procedimentals al procés de 
preinscripció i matrícula fixats. 

Els calendaris d’actuacions previstos als annexos 5 i 6 de la Resolució 576/2020 s’han 
modificat per adaptar-los al nou calendari previst en les instruccions anteriors, tal com es recull 
a l’annex 2 de la forma següent: 
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Annex 2: Calendari de preinscripció i matrícula 

− Cicles de grau mitjà de formació professionals i arts plàstiques i disseny 

Matrícula: 1 al 7 de setembre 

− Cicles de grau superior de formació professional i arts plàstiques i disseny 

Matrícula: 1 a 7 de setembre 

Finalització de matrícula dels cicles superiors de FP i gestió de llista d'espera: 
del 8 al 18 de setembre 

Les Instruccions de 28 de maig de 2020, per a la gestió dels preus públics per a la matrícula 
en els cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i 
dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, preveien uns terminis en la gestió dels preus 
públics d’aquests estudis d’acord amb els calendaris establerts a la Resolució EDU/576/2020, 
de 28 de febrer. Modificats aquests calendaris, cal fer les consideracions següents amb relació 
a les instruccions de 28 de maig de 2020: 

És convenient facilitar el pagament de la matrícula en dos terminis per a aquells i aquelles 
alumnes que ho sol·licitin. 

S’estableix que el segon termini per fer el pagament fraccionat de la matrícula dels cicles 
formatius de formació professional i d’arts plàstiques i disseny abastarà de l’1 al 9 d’octubre 
de 2020. 

Per als alumnes que han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport el mateix curs acadèmic o l’immediatament anterior, el reintegrament del 50% de 
l’import del preu públic es farà no més tard del dia 30 de setembre. 

 

El Director general de Centres Públics 
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