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Consulta de resultats  

En les dates del calendari cada centre publica al seu web les llistes anonimitzades amb els re-

sultats del procés de preinscripció. 

Podeu consultar els resultats des d'aquesta mateixa pàgina; per fer-ho es necessita: 

 El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest 

codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, 

mireu el correu brossa). 

 El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o 

tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, si l'alumne 

és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2020, o de l'alumne o alumna (si és 

major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020). 

 

Llistes de sol·licituds amb la puntuació  

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la 

informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la 

sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una 

reclamació al mateix centre. En aquest cas, cal enviar un correu electrònic a la bústia oficial 

del centre indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui 

fotografiat o escanejat per les dues cares. 

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la 

presentació de la reclamació i/o de la recepció de la documentació. 

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d'or-

ganitzar la presentació de la reclamació assignant una cita prèvia per a l'accés al centre. La in-

formació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent. 

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadas-

cuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'em-

pat). 

Sorteig  

El sorteig determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa 

puntuació. 

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades  

Llistes amb la puntuacio definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de 

desempat. 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/calendari/
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Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera  

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen 

un altre centre assignat. 

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera for-

mada per les sol·licituds de les persones que han demanat el centre en primera opció. La llista 

s'ordena pels criteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la llista d'es-

pera i ofereix les vacants als participants, fins al 18 de sembre de 2020. 

 

 

 

 


