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ENSENYAMENTS ESPORTIUS. TÈCNIC/A EN FUTBOL  

Preinscripció   

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 

Trobareu tota la informació de com fer-ho pas a pas en aquest article. 

SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 

1.- Inscriure's i superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents 
de la modalitat o especialitat (en els casos que estan establerts).  

2.- Emplenar, signar i presentar la sol·licitud de preinscripció, acompanyada de la documentació 
corresponent, escanejada o fotografiada ( ben enquadrades i fàcilment imprimibles pel centre) 
al correu oficial del centre: a8077137@xtec.cat 

Documentació: 

o Certificació de la qualificació mitjana ( NUMÈRICA) dels estudis o del curs que 
permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés. 

o Còpia del DNI de l’alumne.  
o Certificat de superació de la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva 

corresponent ( original i còpia) 

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.  

REQUISITS D’ACCÉS I CRITERIS D’ASSIGNACIÓ  

Requisits d’accés: 

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents. 

Superar prova específica d’accés. 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/esportius/
https://agora.xtec.cat/ins-esport/portada/preinscripcio-als-ensenyaments-esportius/
mailto:a8077137@xtec.cat


        
 

 2 

Assignació: 

Per assignar les sol·licituds s'ordenen de manera descendent d'acord amb la puntuació́ 
obtinguda en sumar: la qualificació́ mitjana del requisit d’accés + domicili a Catalunya (2pts)+ 
prova especifica d’accés (1pts) 

Situacions especifiques que impliquen reserva de placa: 

Reserva del 5% de les places per a qui acrediti algun grau de discapacitat. 

Reserva del 10% de les places per a esportistes d'alt rendiment. 

Reserva del 10% de les places per a qui accedeix per prova d’accés que substitueix els requisits 
acadèmics d’accés (títol d’educació́ secundària obligatòria i títol de Batxillerat). 

Reserva del 10% de les places per a qui acrediti l’homologació del diploma federatiu. 

MATRÍCULA  

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

- Documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés. 
 

- 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.  

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

• Import:  
PREU PÚBLIC: Podeu consultar els preus públics d’Ensenyaments Esportius fent clic aquí   
              
PREU MATERIAL: Pendent de publicar.  

Al compte de l’institut.  
 

mailto:a8077137@xtec.cat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/
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