
Informació preinscripció i matrícula

Curs   acadèmic   2017 - 2018

CICLES  FORMATIUS  DE  GRAU  MITJÀ
 Carrosseria
 Activitats comercials
 Gestió administrativa
 Manteniment electromecànic
 Electromecànica de vehicles
 Sistemes microinformàtics i xarxa
 Gestió administrativa a l’àmbit jurídic
 Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 Atenció a les persones en situació de dependència

Calendari: 

Preinscripció 
Publicació de les llistes amb el barem
Presentació reclamacions
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Publicació de les llistes definitives

Matriculació

16  al 24 de maig
6 de juny
7 al 9 de juny
14 de juny
3 de juliol

4 al 11 de juliol

Documentació a presentar en la preinscripció: 

 Sol·licitud de preinscripció  que facilita el centre, la qual també trobareu a la web:
www.gencat.cat/ensenyament.

 Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne/a.
 Número  d’afiliació  a  la  Seguretat  Social  (NASS)  que  facilita  la  Tresoreria  de  la

Seguretat Social.
 Fotocòpia targeta CatSalut.
 Certificat  del  RALC del  número  d’identificador  de  l’alumne  (sol·licitar  al  centre

matriculat actualment)

Documentació Acadèmica:

Accés per:
Prova d’accés Certificació de la qualificació de la prova d’accés

ESO certificació de la qualificació mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO o certificació de 
la qualificació mitjana de l’ESO en cas de tenir-la finalitzada

PQPI certificació de la qualificació mitjana d’haver superat un PQPI

Si l’Alumne/a és menors d’edat també s’ha de presentar:

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Les 
dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb el 
document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

 Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare/tutors.
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Informació preinscripció i matrícula

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 Matins: 8'30 a 13’30 h. 
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