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GRAU MITJÀ EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS AL MEDI NATURAL 

Preinscripció   

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 

Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020 

Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020 

Avís: Les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la 
pandèmia. 

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020 

Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020 

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020 

Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores 

Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020 

Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020 

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020 

SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 

Formulari electrònic amb IdCat i IDALU de l’alumne . NO CAL PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ  

Formulari  informàtic   

Cal enviar el resguard de la sol·licitud amb IdCat i IDALU de l’alumne, juntament amb la documentació 
corresponent, escanejada o fotografiada ( ben enquadrades i fàcilment imprimibles pel centre) al correu 
oficial del centre: a8077137@xtec.cat 

Documentació: 

o Còpia del DNI de l’alumne. 

Si l’alumne és menor d’edat: 

o Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació 
d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies. 

o Còpia del DNI de l’alumne. 
o Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta 

de residència on consti el NIE o del passaport, si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de 
persones estrangeres comunitàries, el document d’identitat del seu país d’origen.  

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1
mailto:a8077137@xtec.cat
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REQUISITS D’ACCÉS I CRITERIS D’ASSIGNACIÓ 

Via 1: 60% de places: ESO o altres estudis equivalents. 
Via 2: 20% de places: PQPI i FP bàsica. 
Via 3: 20% de places: Proves d’accés, CAM, PFI i altres estudis. 
 
*Es reserven dues places amb caràcter general de cada grup per a alumnat amb necessitats educatives 
específiques( NEE).  

 

MATRÍCULA  
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula de l'1 al 7 de setembre de 2020  (en cas contrari, 
es considera que renuncien a la plaça adjudicada). 

• Quina documentació s’ha de presentar per la matrícula ? 

- Documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés. 
Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la 
documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no 
presenten la documentació pendent). 
 

- Confirmació de matrícula i enviament de la documentació corresponent (escanejada o fotografiada  
ben enquadrades i fàcilment imprimibles pel centre) al correu oficial del centre: 
a8077137@xtec.cat 
 

- El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la 
formalització de la matrícula. 
 

- TSI ( targeta sanitària individual) de l’alumne. 
 

- Certificat mèdic oficial. S’ha d’especificar la següent frase: 

L’ alumne està capacitat per fer activitat física que impliqui esforços d’alta intensitat. 

- Resguard de pagament de : quota pública i quota de material i sortides.  
-  
- Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o 

convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent.  
- Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits 

acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se'ls 
manté la plaça assignada. 

PREUS  
A tots els ingressos cal que hi consti NOMS, COGNOMS, CODI DEL CURS en el que es matricula  

•  Import: PREU PÚBLIC: gratuït 
                   PREU SORTIDES: 1400  €.  
 
Al compte de l’institut . 
 
Recordem als alumnes que, com a norma general, aquestes quotes no són retornables. 
 

mailto:a8077137@xtec.cat

