
 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓ DE CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ  
 
Tramesa telemàtica de la sol·licitud: 
 

 Trobareu la sol·licitud, que estarà activada del 14 al 24 de maig, a l’adreça 
http://www.gencat.cat/ensenyament. 
 

 Un cop acabeu d’omplir les dades, s’ha de fer clic al botó “ENVIAR” (que trobareu al 
final de l’última pàgina) i generarà la sol·licitud amb un codi de referència. 

 A continuació, imprimiu-la i porteu-la al centre escollit en primera opció junt amb la 
resta de documentació. 
 

 RECORDEU guardar una còpia de la sol·licitud al vostre ordinador. 
 

Documentació a presentar al centre amb la sol·licitud: 
 

1) Si l’alumne/a és menor d’edat: 
 Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius a la filiació. 
 Original i fotocòpia del DNI/NIE (pare, mare o tutors legals). 
 Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a. 

 
Si l’alumne/a és major d’edat: 
 Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a. 
 

2) Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual). 
 

3) Original i fotocòpia de la qualificació mitjana de 1r a 3r de l’ESO o dels estudis que en 
permeten l’accés, si s’ha finalitzat l’etapa o del certificat de la Prova d’Accés. 
 

Criteri de prioritat: 
 

Les sol·licituds s'ordenen,segons la via d’accés, d'acord amb la nota mitjana dels 
estudis que permeten l'accés al cicle o de la qualificació de la Prova d’Accés. 
 
 

NOTA:  Seguiu consultant al Bloc de Secretaria de la pàgina web de l’Institut 

www.insandreunin.cat per a properes informacions sobre el procés de PREINSCRIPCIÓ I 
MATRÍCULA. 

 Trobareu més informació a la web del Departament d’Ensenyament. 
 

Calendari de preinscripció 2018-2019 

GRAU MITJÀ 
 

Fases de la preinscripció Dates 

Difusió de l'oferta de places 11 de maig 

Tramesa de sol·licituds per Internet  14 al 24 de maig  

Presentació de documentació al centre de sol·licituds en suport informàtic fins el dia 28 de maig 

Llistes amb la puntuació provisional 5 de juny 

Reclamacions del 6 al 8 de juny 

Llistes amb la puntuació definitiva 13 de juny 

Sorteig núm. desempat  14 de juny 

Llista la puntuació ordenada  definitiva 18 de juny 

Publicació de l’oferta de places definitiva 29 de juny 

 
ALUMNAT ADMÈS. Llistes definitives i llista d’espera  3 de juliol 
 

Matrícula: 
 RECORDEU comprovar si heu estat admesos i el cicle formatiu al que esteu 

assignats en el llistat del 3 de juliol. 
 

 El 2 de juliol, podeu consultar l’hora del dia assignat de MATRÍCULA al Bloc de 
Secretaria de la pàgina web de l’Institut:  http://www.insandreunin.cat 

 
  

SETEMBRE. Segona fase d’admissió:  

Publicació a la web del  Departament d’Ensenyament dels centres i 
cicles amb places vacants 

4 de setembre 

Presentació de sol·licituds 5 i 6 de setembre 

Llista d’admesos 12 de setembre 

 
Poden participar en aquest procés només les persones que van participar en el procés 
ordinari i no van obtenir plaça i també qui  la va obtenir  i no es van matricular.  
 

NOTA- És important que conserveu el resguard de Preinscripció per a poder-vos presentar 
en aquesta fase . 
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