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DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-18           
 Nivell: GM 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR AL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ: 

 Original i fotocòpia del llibre de família (menors de 18 anys) 

 Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor (menors de 18 anys).  

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a. 

 Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social. 

 Original i fotocòpia de les vacunes de Hepatitis B i Tètanus (Només Cicles formatius 
Família Sanitat i Serveis a la Comunitat). 

 

 
Documentació acadèmica que cal aportar en el primer període de preinscripció (16 
al 24 de maig) S’ha d’aportar un dels següents documents: 

 Certificació de la qualificació mitjana dels tres primers cursos d’ESO, 

 Certificat de la qualificació mitjana de tota l’ESO 

 Títol o resguard del títol de tècnic o de tècnic auxiliar (GM)  

 Certificat d’haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà 
(CAM), 

 Certificat d’haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) 

 Certificat d’haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional 
inicial (PQPI) 

 Certificat de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys 

 Títol o resguard del títol de d’ un cicle formatiu de grau superior 

 Certificat d’ altres estudis equivalents a efectes acadèmics 

 

 

Documentació acadèmica que cal aportar en el segon període de preinscripció 
(6 i 7 de setembre) S’ha d’aportar obligatòriament el següent document: 

X Còpia de la sol·licitud de preinscripció pel curs 2017-18 del primer període de 
preinscripció 

I un dels següents documents: 

 Certificat de la qualificació mitjana de tota l’ESO 

 Títol o resguard del títol de tècnic o de tècnic auxiliar (GM)  

 Certificat d’haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau 
mitjà (CAM), 

 Certificat d’haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) 
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 Certificat d’haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació 
professional inicial (PQPI) 

 Certificat de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys 

 Títol o resguard del títol de d’ un cicle formatiu de grau superior 

 Certificat d’ altres estudis equivalents a efectes acadèmics 

 

 
INFORMACIONS MOLT IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE: 

 
o És responsabilitat de les famílies / alumnes majors d’edat comprovar les llistes provisionals d’admissió i 
les llistes d’ admesos al centre. En cas que tingui alguna reclamació, cal fer-la DINS del període de 
reclamacions que digui la normativa. Les reclamacions fetes fora de termini no seran ateses. 

 
o Les reclamacions s’han de fer sempre per escrit a través d’una instància amb registre d’entrada, i la 
resposta es farà també per escrit amb registre de sortida. Vostè haurà de guardar una còpia tant de la instància 
com de la resolució. 
 
o Als alumnes que hagin participat en el primer procés de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà 
de formació professional i que no tinguin els requisits acadèmics per matricular-s’hi durant el període de 
matrícula ordinari establert, NO SE’LS MANTINDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA. Hauran de tornar a participar 
en el segon període de preinscripció de setembre. 

 

o 1er PERÍODE PREINSCRIPCIÓ: Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si 
queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de 
preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista 
d’espera. La gestió d’aquestes vacants i la matricula que correspongui i la vigència i gestió 
de la llista d’espera es duu a terme com a màxim fins el 27 de juliol.  

 
 
o 2on PERÍODE PREINSCRIPCIÓ: Només poden participar en aquest segon període de 
preinscripció les persones que van participar en el primer procés ordinari de preinscripció i 
no van obtenir plaça i també les que van obtenir plaça i no es van matricular. 

 

 

 

 

PERIODE DE PREINSCRIPCIÓ: 

Dates: Del 16 al 24 de maig de 2017 

Horari de secretaria: Matins: de 8:30 a 14:30h 
Tardes: dimarts de 16h a 18h i dijous de 17h a 19h. 

 

 

SEGON PERIODE DE PREINSCRIPCIÓ: 

Dates: 6 i 7 de setembre de 2017 

Horari de secretaria: Matins: de 8:30 a 14:30h 
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ: 

o Publicació de l’ oferta: 12 de maig. 
o Període de preinscripció: del 16 al 24 de maig. 
o Llistes amb el barem provisional: 6 de juny. 
o Reclamacions: del 7 al 9 de juny. 
o Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny. 
o Sorteig al Departament d’Ensenyament: 15 de juny. 
o Llista ordenada definitiva: 19 de juny. 
o Publicació de l’ oferta definitiva: 30 de juny. 
o Publicació de les llistes d’ admesos i llista d’espera: 3 de juliol. 
o Període de matriculació: del 4 a l’11 de juliol. 
o Publicació de centres i cicles amb places vacants: 4 de setembre. 
o Segon període de preinscripció: 6 i 7 de setembre 
o Llista d’admesos: abans de la data d’inici del curs 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem que les 

dades que proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer “Escolarització d’alumnat” la finalitat del qual és la tramitació i 

resolució dels processos d’admissió d’alumnes en els centres sufragats amb fons públics i el seguiment de l’escolarització en aquests 
centres. 

El responsable d’aquest fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-226, 
08021 Barcelona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en 

la legislació vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit dirigit a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 

Educativa. 

El centre, si ho considera oportú, pot demanar més dades que siguin necessàries per a la seva gestió d’acord amb la normativa vigent de 

protecció de dades personals. En relació amb aquestes dades, el centre ha d’afegir la clàusula informativa corresponent, d’acord amb els 
requisits establerts a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en la qual s’identifiqui el fitxer de la seva responsabilitat al qual 

s’integraran i tractaran les dades que es recullin mitjançant el formulari. 

Montcada i Reixac, ____ de ________________ de 20___. 

 

Signatura: 
X 

 

 


