
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓ DE CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR  
 

Només es pot formalitzar una preinscripció, a través de: 

 la nova sol·licitud electrònica,   o de  

 la sol·licitud amb suport informàtic. 

 
Per poder cursar un cicle de grau superior cal complir els requisits acadèmics d'accés 
que estableix la normativa. 

És necessari: 

 conèixer el calendari del procés, 

 consultar els centres, 

 conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i preparar la 
documentació corresponent, 

 consultar els codis dels cicles, 

 emplenar i presentar la sol·licitud:  
o si és la sol·licitud electrònica, amb l'enviament ja queda enregistrada;  
o si s'emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud 

al centre junt amb la documentació d'identificació personal i/o acadèmica, 

 presentar la documentació dels criteris al·legats, només en els supòsits previstos en 
què no es pot validar electrònicament, 

 consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les diverses llistes 

 consultar el centre assignat i 

 fer la matrícula (RECORDEU que a partir del dia 13 de juliol podeu consultar el dia i 
l’hora que us ha assignat el centre en el cas que sortiu admesos el dia 17) . 

 
Documentació per adjuntar, si s’escau: 
 

 Consulteu la documentació i els criteris de prioritat en aquest enllaç de la web del 
Departament d’Ensenyament 

 

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. 

Calendari de preinscripció 2018-2019 

GRAU SUPERIOR 
 

Fases de la preinscripció Dates 

Difusió de l'oferta de places 11 de maig 

Tramesa de sol·licituds per Internet 
29 de maig al          

7 de juny 
Presentació de documentació al centre en suport informàtic fins el dia 11 de juny. 

Llistes amb el barem provisional 27 de juny 

Reclamacions i/o certificat de notes de l’alumnat d’avaluació 
extraordinària. 

28 de juny al 3 de juliol 

Llistes amb el barem definitiu 5 de juliol 

Sorteig 6 de juliol 

Llista del barem definitiu ordenada segons el sorteig 10 de juliol 

Publicació de l’oferta definitiva de places 16 de juliol 

 
ALUMNAT ADMÈS. Llistes definitives i llista d’espera  17 de juliol 

 

Matrícula: 
 

 RECORDEU comprovar si heu estat admesos i el cicle formatiu al que esteu 
assignats el 17 de juliol. Podeu fer la consulta del resultat per Internet amb el codi 
de la sol·licitud i document d’identitat. 
 

 El 13 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 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gs/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/
http://www.insandreunin.cat/
http://www.insandreunin.cat/

