
 

PREINSCRIPCIÓ C.F.  GRAU SUPERIOR 

CURS 2019/2020 
 

Del 29 de maig al 5 de juny 

 

 

LA PREINSCRIPICIÓ A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR S’HA DE FER 

OBLIGATÒRIAMENT AMB SUPORT INFORMÀTIC O AMB SOL·LICITUD 

ELECTRÒNICA 

 

- Amb suport informàtic: es pot disposar del formulari al web del Departament 

d’Educació. En aquest cas cal finalitzar el tràmit amb la presentació al centre demanat 

en primera opció del document que genera l’aplicació informàtica, signat i 

acompanyat de la documentació següent: 

 

- Full de la sol·licitud degudament complimentat 

- Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a 

- Fotocòpia del DNI o NIE dels pares si l’alumne és menor d’edat 

- Fotocòpia del llibre de família si l’alumne és menor d’edat 

- Fotocòpia de la partida de naixement pels alumnes estrangers 

- Fotocòpia de la targeta sanitària 

- Full d’empadronament si l’adreça del DNI no és la que consta en el full de  

  preinscripció 

- Nota mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al Cicle 

Formatiu, o si encara s’estan cursant, la nota mitjana dels cursos 

avaluats. 

- Segons normativa, pels alumnes que estiguin convalidant estudis i no 

acreditin la seva nota mitjana, per defecte es puntuarà amb un 5 

 

- Amb sol·licitud electrònica: mitjançant formulari de sol·licitud electrònica 

disponible al web del Departament d’Educació. Per poder utilitzar aquesta sol·licitud, 

el tutor/a legal (si l’alumne/a encara és menor d’edat) o bé l’alumne/a (si és major 

d’edat) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil i el número 

d’identificació de l’alumne/a. Amb la sol·licitud electrònica el formulari s’envia 

electrònicament i no s’ha de presentar cap còpia al centre, només en els casos que 

sigui impossible recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, s’haurà de 

presentar el resguard i tota la documentació al centre dins el termini previst de 

presentació de documentació 



 

 

 

 

LLISTATS PUBLICATS AL CENTRE: 

 

- 28 de juny:   Llistes amb el barem provisional 

- Del 1 al 4 de juliol:  Termini per presentar reclamacions sol·licituds baremades   

- 8 de juliol:     Resolució de reclamacions 

- 17 de juliol: Publicació alumnat admès 

   

 

 

MATRÍCULA  ALUMNES ADMESOS   (Del 18 al 23 de juliol) 

 

-Original i fotocòpia del títol o resguard del títol de Batxillerat/FP o   

  equivalent. 

- 2 fotografies mida carnet. 

- FOTOCÒPIA DEL NÚM. D’AFILIACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL 

- FOTOCÒPIA DEL CARNET DE VACUNACIÓ VIGENT   

- 80 €  en concepte d’ús i manteniment equips informàtics i material   

- 360 € per cada curs (preu públic de la Generalitat) 

- Els alumnes majors de 28 anys hauran de pagar un import aproximat de 12 € en 

concepte d’assegurança escolar. 

 


