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PREINSCRIPCIÓ 2017/2018 
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 

 
 

La preinscripció és el primer pas per a accedir al nostre centre. 
La podeu fer de forma presencial a la secretaria del centre  
O de forma telemàtica a la pàgina oficial 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/, però cal portar la 
documentació de forma presencial al centre. 
 

REQUISITS D’ACCÉS 

Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l'accés o certificat de la 
qualificació de la prova d'accés. 

 Batxillerat LOE o altres estudis o cursos que permetin l’accés: certificat acadèmic de la 
qualificació mitjana numèrica dels estudis. 

 Batxillerat LOGSE: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del 
batxillerat. 

 Prova d'accés. 
 Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual, còpia impresa de la consulta 

dels resultats a través del web corresponent. 
 Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat 

de majors de 40 o 45 anys han de presentar certificat de superació d’aquesta prova.  

Els certificats acadèmics que no es poden presentar durant el període de preinscripció perquè estan 
pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials es poden aportar dins el termini per 
presentar reclamacions. Si no es presenta la certificació dintre d'aquest termini, la sol·licitud no 
s'assigna. 

En el cas que s'al·legui el curs d'orientació universitària (COU) o un títol de tècnic especialista (FP2),  la 
nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis, d'acord amb la normativa establerta 
en la resolució. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 

 La sol·licitud, que serà única, es presentarà en el centre demanat en primera opció. Es pot         
imprimir per internet 

            http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/ 
 

 Original i fotocòpia del: 
-DNI, NIE o Passaport de l’alumne  
-Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a. Si se’n disposa. 
 

 
 Certificat d’empadronament en el cas que l’adreça que consta al DNI no sigui l’actual 

 
 Fotocòpia documentació acadèmica requisits d’accés 

 

CALENDARI: 
 

Presentació de sol·licituds. Presencial 
del 25 al 31 de  maig   (documentació fins al 2 de 
juny) 
 

Publicació llistes amb barem provisional 21 de juny 

Reclamacions i presentació documents acadèmics 
no aportats per estar pendents de tràmits o 
reclamacions 
 

Del 22 al 26 de juny 

Resolució de reclamacions (darrer dia per introduir 
i modificar sol·licituds) 

27 de juny 

Publicació llistes un cop resoltes reclamacions 
 

28 de juny 
 

Sorteig 
 

29 de juny 

Publicació llistes ordenades definitiva 
 

3 de juliol 
 

 Publicació Oferta final  11 de juliol 

Publicació llistes d’ admesos i llista d’espera 
 

12 de juliol 
 

 

MOLT IMPORTANT 
 
Període de matriculació 
A la secretaria del centre  

 
Del 13 al 20 de juliol 
 

 
HORARI SECRETARIA:  MATINS: de dilluns a divendres: de 8’30h a 14’30h 
                                          TARDA: dilluns i  dimecres des de les 16h a les 18h 
 

HORARI D’ESTIU DES DE L’1 DE JUNY AL 30 DE SETEMBRE : de dilluns a divendres de 8,30h a 14,30h 
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