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Electrònica i en suport informàtic del 10 al 17 de juny 

 

e-mail telèfon especial 

preinscripcio@insmanolohugue.cat 663 455 649 

 

● Presentació electrònica .Sol·licitud en suport informàtic ( a partir del dia 10 de juny). El tràmit acaba amb 

l'enviament del formulari, NO S'HA DE PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE NI DOCUMENTACIÓ 

IDENTIFICATIVA. Només en el cas que no es pugui recuperar la nota o val.lidar els criteris al.legats, cal 

enviar per correu electrònic (preinscripcio@insmanolohugue.cat) la documentació acreditativa al centre 

demanat en primera opció. 

● Presentació en suport informàtic. Únicament quan no sigui possible la presentació de la sol.licitud 

electrònica.  

Un cop emplenada i enviada la sol.licitud, caldrà enviar el resguard que genera l'aplicació junt amb la 

documentació escanejada o fotografiada per mail al centre triat en primera opció. 

(preinscripcio@insmanolohugue.cat) 

○ Sol.licitud de preinscripció en suport informàtic (disponible a partir del dia 10 de juny) 

○ Documentació a adjuntar a la sol.licitud en suport informàtic. A continuació 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR EN CAS DE SOL.LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC 

 

Documentació identificativa 

 

Major d’edat 

● DNI/NIE/Tarja de residència 

● TSI (Tarja Sanitària Individu 

 

         Documentació a efectes de baremació 

 

● Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si obtingut a partir del 2011) 

● Certificat acadèmic nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si obtingut des del 2016-17) 

● Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si obtingut des del 

2016-2017) 

● Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2..) 

 

Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se se les bases de dades d’Educació, s’haurà 

d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda. Els alumnes pendents d’avaluació 

extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació. 

 

* Recordeu que la sol.licitud de preinscripció ha de ser única. La presentació de sol.licituds en més 

d’un centre o el frau o falsedat en les dades comportarà l’anul.lació de la preinscripció. 

territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent escanejat o fotografiat. 
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