
 

Institut Sant Feliu de Guíxols | Carrer Canigó, 41 | 17220 Sant Feliu de Guíxols – Girona 

Tel: 972 82 01 18 | Fax: 972 82 09 10| http://www.xtec.cat/iessantfeliu|Email: b7003318@xtec.cat 

 

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2018-2019      GRAU MITJÀ 

 

Presentació de sol·licituds de preinscripció 
del 14 al 24 de 

maig Dilluns a 

divendres 

8:30 a  14:00h 

Dimarts 

15:00 a 17:00h 

Es podrà presentar documentació fins el 28 de maig 

Publicació de les llistes amb el barem provisional 5 de juny 

Presentació reclamacions a les llistes baremades 6 al 8 de juny 

Publicació de les llistes amb el barem definitiu 13 de juny 

Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds 14 de juny 

Publicació oferta final 29 de juny 

Dilluns a 

divendres 

8:30 a  14:00h 

Publicació relació alumnes admesos i llista d’espera 3 de juliol 

Període de matriculació del 4 al 11 de juliol 

Segona fase d’admissió  

Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants 4 de setembre 

Presentació sol·licituds  5 i 6 de setembre 

Publicació relació alumnes admesos 12 de setembre 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ 

- Imprès de sol·licitud que facilitaran els centres educatius o la web del 

Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/preinscripcio. 

- Original i fotocòpia del llibre de família (el full dels pares/tutors i de l’alumne/a) 

o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la 

resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)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.  

- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, 

document d’identitat del país d’origen. 

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. 

 

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA 

- Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten 

l'accés o de la qualificació de la prova d'accés, (si s’ha superat la prova a 

partir de l’any 2011 no cal presentar el certificat de superació). 

- Si l’alumne/a encara està cursant els estudis, es considera la nota mitjana de 

1r, 2n i 3r ESO. La qualificació mitjana s’expressarà amb dos decimals. 

- En el cas dels alumnes que hagin completat l'etapa d'ESO: la certificació 

acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas 

d'estudis antics, l'original i la fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat 

d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma 

numèrica. 

 

 
LA NO PRESENTACIÓ EN LA FORMA ESCAIENT D’ALGUN DELS DOCUMENTS DEMANATS, DINS EL TERMINI ESTABLERT, 

IMPLICARÀ QUE EL CONCEPTE AFECTAT NO ES COMPUTARÀ A EFECTES D’APLICACIÓ DEL BAREM. 

LA FALSEDAT DE LES DADES COMPORTARÀ LA PÈRDUA DELS DRETS D’OPCIÓ DEL SOL.LICITANT. 

http://www.xtec.cat/iessantfeliu

