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INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

CURS 2022/2023 

CURS D’ESPECIALITZACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL: 
MODELATGE DE LA INFORMACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ 

(BIM) 
TORN DE TARDA 

 

 
 

Presentació de sol·licitud de preinscripció 
 

Accedir a la sol·licitud 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/cursos-especialitzacio-fp/inici/ 

 

 
 

Del 30 de juny al 6 de juliol de 2022 

 
 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ   
Publicació oferta inicial  Abans del 17 de juny de 2022 
Publicació de la llista provisional amb puntuació 8 de juliol de 2022  
Termini per presentar reclamacions a la llista provisional   Des de les 10:00 hores del dia 11 fins a les 14:00 

hores del dia 15 de juliol 
Sorteig per obtenir el número de desempat 13 de juliol a les 13:00 hores  
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre 
amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions 

20 de juliol de 2022  

Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera 21 de juliol de 2022  
Període de matriculació per als alumnes admesos  25 de juliol de 2022  

 
 
 

Presentació de sol·licituds 
 

 La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del 
Departament d'Educació: 
                             https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/cursos-especialitzacio-fp/inici/ 

 
 Només es pot presentar una sol·licitud per persona. La sol·licitud es presenta al centre demanat, 

junt amb la documentació acreditativa 
 

 No s'admeten sol·licituds fora de termini. 
 

 La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d'una sol·licitud de 
preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

 La matrícula és presencial durant el mes de juliol,  qui no tramiti la seva matrícula en les dates 
establertes perd la plaça obtinguda.  
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Documentació que cal presentar 

 La sol·licitud degudament complimentada 
 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent 
 

 Original i fotocòpia del certificat de qualificació mitjana del cicle de formació professional que 
permet l'accés. 

 
Per accedir al curs d'especialització en Modelatge de la Informació de la Construcció (BIM) és necessari 
estar en possessió d'algun dels títols següents: 
 
CFPS EAA0 Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica 

CFPS EAB0 Centrals Elèctriques 

CFPS EAC0 Energies Renovables 

CFPS EAD0 Gestió de l'Aigua 

CFPS EEA0 Sistemes Electrotècnics i Automatitzats 

CFPS EEB0 Automatització i Robòtica Industrial 

CFPS EED0 Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics 

CFPS EOA0 Projectes d'Obra Civil 

CFPS EOB0 Projectes d'Edificació 

CFPS EOC0 Organització i Control d'Obres de Construcció 

CFPS FMA0 Construccions Metàl·liques 

CFPS IMA0 Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 

CFPS IMB0 Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 

CFPS IMC0 Mecatrònica Industrial 

 
 Matins: de dilluns a divendres de 10:00  a 13:30 hores 
 Tardes: de dilluns, dimarts,  dimecres i dijous de 16:00 a 18:30 hores 
 En el mes de juny i juliol  matins de 10:00 a 14:00 hores 
 El mes d’agost el centre romandrà tancat 

 

 

Per a més informació podeu dirigir-vos al correu electrònic: 
informacio@proven.cat  

Horari d’atenció de secretaria  


