
Instruccions per la preinscripció i matricula d’estudis de cicles formatius de grau mig i superior 

pel curs 2020/21, adaptats degut a la situació de la pandèmia. 

 

Benvolguts futurs alumnes interessats en els cicles formatius de grau mig i superior de l’Escola 

Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, us fem arribar la informació 

definitiva per fer la sol·licitud de preinscripció: 

 

DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ CURS 2020/21 

GRAU MIG.  Del 2 al 8 de juny. 

Codi del Cicle de grau mig d’Oli d’Oliva i Vins: IA30 

GRAU SUPERIOR. Del 10 al 17 de juny. 

Codi del cicle de Màrqueting i Publicitat, Perfil enològic. CMD1 

Codi cicle formatiu Vitivinicultura: IAA0 

Codi de l’escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech: 08043498 

 

 

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 

Les sol·licituds es fan des de la pàgina web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

Hi ha dues maneres de fer la sol·licitud: 

1- ELECTRÒNICA.  

₋ Poden fer aquest sol·licitud els cassos descrits a la pàgina de preinscripció. 

₋ Cal disposar d’IDALU i del certificat digital electrònic propi (o del pare/mare/tutor en el 

cas de menors que no fan 18 anys l’any 2020).  

₋ Aquest tràmit és totalment electrònic. 

₋ Si cal acreditar algun criteri de prioritat (CAS, Prova Accés), cal enviar el document 

escanejat o fotografiat a: aespiells.daam@gencat.cat 

 

2- SUPORT INFORMÀTIC.  

₋ S’elimina la necessitat  de presentar al centre el resguard de sol·licitud de preinscripció 

i documents necessaris d’accés i personals. 

₋ Cal fer arribar dins les dates i al Mail de l’escola: aespiells.daam@gencat.cat els següents 

documents escanejats o fotografiats (ben llegibles): 

 Resguard sol·licitud de preinscripció. 

 Document acreditatiu accés i prioritat als estudis (certificat acadèmic  document 

amb la nota mitjana dels estudis d’accés, i/o prioritat). 

 DNI per la cara de davant i la de darrera. 

 Targeta sanitària. 

₋ Un cop rebuda i comprovada, s’enviarà un correu Mail de resposta, com a justificant de 

recepció de la  sol·licitud de preinscripció.  
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₋ Els documents originals ara enviats escanejats o fotografiats seran comprovats abans de 

començar el curs. 

₋ De manera molt excepcional, qui no pugui enviar la documentació per mitjans 

informàtics, trucar al  mòbil del centre 607 40 71 05, per acordar dia i hora per la CITA 

PRÈVIA al centre. 

 

 

VALIDACIÓ DE SOL·LICITUDS I COMPROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 

₋ El centre comprovarà les dades rebudes per correu electrònic. 

₋ En el cas de dubte d’alguna informació, es demanarà la seva clarificació. 

₋ El Departament d’Educació envia via mòbil informació de l’estat de la sol·licitud. 

 

PUBLICACIÓ LLISTES DE BAREM I D’ASSIGNACIONS I D’ESPERA 

₋ Es publicaran a la web de l’escola, les llistes anònimes de barem, assignacions i espera, 

a mesura que vagi avançant el procediment de preinscripció que gestiona el 

departament d’Educació (entre juliol i setembre). 

₋ Aquesta publicació complementa la consulta individual de dades que pot fer cada 

sol·licitant des de la web Estudiar a Catalunya. 

₋ Igualment, els alumnes preinscrits aniran rebent informació de l’estat de preinscripció 

via mòbil per part del Departament d’Educació.  

 

RECLAMACIONS LLISTA BAREM PROVISIONAL 

₋ Per reclamacions a dades publicades en llista de barem provisional, caldrà enviar la 

reclamació al Mail de l’escola: aespiells.daam@gencat.cat, dins el termini que 

s’estableixi. 

 

MATRICULA 

₋ Un cop els sol·licitants han estats admesos, han de formalitzar la matrícula. 

₋ El període de matrícula establert per a grau mig i superior és del 1 al 7 de setembre. 

₋  La gestió d’aquest tràmit es determinarà properament, que segurament serà per via 

electrònica a través del Mail de l’escola i el telèfon, o per assistència amb cita prèvia al 

centre. 

 

 

Per a consultes o dubtes en la tramitació de la sol·licitud de preinscripció us podeu adreçar a: 

aespiells.daam@gencat.cat o al mòbil 607 40 71 05. 
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