
 

PREINSCRIPCIÓ 2017-2018  (del 19 al 27 de juny) 
 

Documentació general que cal portar el dia de la preinscripció:  
 

-  Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 
-  Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n disposa. 
-  Sol·licitud full preinscripció (que la secretaria de l’escola us facilitarà) 

 

Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:  
(Els menors d’edat han de venir acompanyats per un adult Mare, Pare o Tutor/a) 
 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment  
del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució del  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si  
la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es  
tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

 
Documentació acadèmica que cal presentar: 
 

Cicle d’Educació Secundària GES): 

 -Llibre d’escolaritat o certificat de notes 

  (original i còpia) 

Preparació proves d’accés a Grau Superior: 
- Original i fotocòpia del títol del Cicle Mitjà o resguard creditatiu. 
- Documentació que acrediti la convalidació de la part específica, si s’escau. 

 

MATRICULACIÓ 2017/2018 (del 4 al 8 de setembre) 
 

Documentació general que cal portar el dia de la matriculació (TOTS) 
-  Comprovant d’haver efectuat el pagament a “Banc de Sabadell”. 
-  Resguard amb el número de Preinscripció. 
-  Fotografia carnet. 

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ – MATRICULACIÓ 
 

- Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 19 al 27 de juny de 2017 
 

- Llistes amb el barem provisional: 4 de juliol de 2017 
- Sorteig: 5 de juliol de 2017 
- Reclamacions: del 4 al 6 de juliol de 2017 
- Llistes amb el barem definitiu: 7 de juliol de 2017 

- Publicació de les llistes d'admesos/es: 12 de juliol de 2017 (A partir de mig matí) 

- Període de matriculació: del 4 al 8 de setembre de 2017 
- Matrícula de l’alumnat de la llista d'espera: 12 de setembre de 2017 
- L’alumnat nou (que no ha fet la preinscripció): a partir del 13 de setembre de 2017 (per ordre 

d’arribada) 
 

HORARI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2017/2018 
 

 19 de juny 
(Dilluns) 

20 de juny 
(Dimarts) 

21 de juny 
(Dimecres) 

22 de juny 
(Dijous) 

23 de juny 
(Divendres) 

26 de juny 
(Dilluns) 

27 de juny 
(Dimarts) 
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Generalitat de Catalunya                                                                      Horari de preinscripció i matrícula: 
Departament d’Ensenyament                                                                                     * Matí de 10 a 12 hores 

CFA Morera Pomar                                                                                                   * Tarda de 16 a 18 hores 

C/ Pineda, 2 
08915.-Badalona 
Tel. 933952604 
http://agora.xtec.cat/cfamorerapomar/  


