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ANNEX VI
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 2020-2021.

Presentació
sol·licituds

Duplicitats

Requisit
acadèmic

Llistes
provisionals

Reclamacions
telemàtiques
davant la direcció
o titularitat del
centre
(excepte FPB
Pla ocupació
juvenil que seran
presencials)

Llistes
definitives

Reclamacions
telemàtiques
davant la
comissió
d’escolarització
(excepte FPB
Pla ocupació
juvenil que seran
presencials)

Matrícula

Grau mitjà Grau
superior

17 al 25 de juny

6 al 8
de juliol

fins al 14
de juliol

20 de juliol

20 al 22 de juliol

29 de juliol

29 al 31 de juliol

1 al 9 de
setembre

FP Bàsica

17 al 25 de juny

7 al 8
de juliol

fins al 3
de juliol

13 de juliol

13 al 15 de juliol

21 de juliol

21 al 23 de juliol

22 al 28 de
juliol

FP Bàsica
Pla ocupació juvenil

1 al 7 de
setembre

8 de setembre

9 de setembre

9 al 11 de
setembre

14 de
setembre

14 al 16 de
setembre

15 al 17 de
setembre

Programes formatius
qualificació bàsica

15 al 22 de
juliol

24 de juliol

1 de setembre

1 al 3 de setembre

7 de
setembre

7 al 9 de
setembre

8 al 10 de
setembre

ANEXO VI
Resumen del calendario de admisión y matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional Básica, de grado medio
y de grado superior, en centros públicos y centros privados con ciclos formativos sostenidos con fondos públicos; en los programas formativos
de cualificación básica financiados con fondos públicos, y en los ciclos de Formación Profesional Básica dirigidos a beneficiarios
del Plan de empleo juvenil para el curso 2020-2021.
Reclamaciones
telemáticas
ante la dirección
o titular del
centro
(excepto FPB
Plan empleo
juvenil que serán
presenciales)

Presentación
solicitudes

Duplicidades

Requisito
académico

Listas
provisionales

Grado medio Grado
superior

17 al 25
de junio

6 al 8 de julio

Hasta el 14
de julio

20 de julio

20 al 22 de julio

29 de julio

29 al 31 de julio

1 al 9 de
septiembre

FP Básica

17 al 25
de junio

7 al 8
de julio

hasta el 3
de julio

13 de julio

13 al 15 de julio

21 de julio

21 al 23 de julio

22 al 28 de
julio

1 al 7 de
septiembre

8 de
septiembre

9 de
septiembre

9 al 11 de
septiembre

14 de
septiembre

14 al 16 de
septiembre

15 al 17 de
septiembre

15 al 22
de julio

24 de julio

1 de
septiembre

1 al 3 de
septiembre

7 de
septiembre

7 al 9 de
septiembre

8 al 10 de
septiembre

FP Básica
Plan empleo juvenil

Programas formativos
cualificación básica

Listas
definitivas

Reclamaciones
telemáticas
ante la comisión
de escolarización
(excepto FPB
Plan empleo
juvenil que serán
presenciales)

Matrícula

