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DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-20           
 Nivell: GM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (portar NOMÉS la que et posi al teu resguard de 
preinscripció. EN LA MAJORIA DE CASOS NO CALDRÀ PORTAR-LA TOTA. 

  Sol·licitud impresa de la preinscripció ELECTRÒNICA o PER SUPORT INFORMÀTIC. 

  Fotocòpia (i original) de les pàgines del llibre de família on consten l’alumne/a i els pares 
(menors 18 anys). 

  Fotocòpia (i original) del DNI, NIE o PASSAPORT del pare, mare o tutor/a (menors 18 
anys). 

  Fotocòpia (i original) del DNI, NIE o PASSAPORT de l’alumne/a.  

 

 

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA (portar NOMÉS la que et posi al teu resguard de preinscripció. 
EN LA MAJORIA DE CASOS NO CALDRÀ PORTAR-LA. 

  VIA 1: Si en el moment de la preinscripció es te l’ ESO finalitzada: Original i fotocòpia del 
certificat de la qualificació mitjana de tota l’ ESO. 

 

En el cas dels alumnes que han finalitzat l' ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 no 
cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les 
bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de 
preinscripció al centre amb la  puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar 
el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació. 

 

En el cas d'estudis d' ESO anteriors al curs 2017-2018, cal presentar la certificació 
acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, 
l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsica, si hi 
apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. 

  VIA 1: Si en el moment de la preinscripció s’ està cursant 4rt d’ ESO: Original i fotocòpia del 
certificat amb la qualificació mitjana dels tres primers cursos d’ ESO. 

Un cop feta la preinscripció tant amb l’ OPCIÓ 1 com amb l’ OPCIÓ 2, al 
resguard constarà la documentació que cal presentar si no s'han pogut 
validar electrònicament. 

 

Tot i això, a continuació us detallem TOTA la documentació que cal per poder 
fer la preinscripció, però això no vol dir que calgui portar-la tota (només cal 
portar aquella que et demani el teu full de preinscripció, que serà aquella que 
no s’ hagi pogut validar electrònicament). 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/ 
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En el cas dels alumnes que actualment cursen quart d' ESO a Catalunya, no cal presentar 
cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades 
del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre 
amb la  puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la 
qualificació abans de finalitzar el període de reclamació. 

  VIA 2: Original i fotocòpia del certificat d’haver superat els mòduls obligatoris d'un programa 
de qualificació professional inicial (PQPI) 

  VIA 3: Original i fotocòpia del certificat de la Prova d’ Accés a un GM.  

 

Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de 
l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de 
gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de 
preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la 
superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de 
sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal 
presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació. 

  VIA 3: Original i fotocòpia del certificat d’haver superat el curs específic per a l'accés als 
cicles formatius de grau mitjà (CAM). 

  VIA 3: Original i fotocòpia del certificat de notes amb qualificació final d’ un grau mitjà (GM) 

  VIA 3: Original i fotocòpia del certificat d’haver superat el segon curs del batxillerat unificat i 
polivalent (BUP) 

  VIA 3: Original i fotocòpia del certificat d’haver superat el COU 

  VIA 3: Original i fotocòpia del certificat de la prova d'accés a la universitat per a majors de 
25 anys  

Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 
anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través 
del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de 
superació de la prova). 

  VIA 3: Original i fotocòpia del certificat de superació d’ accés a la universitat per a més 
grans de 40 o 45 anys 

  VIA 3:Original i fotocòpia del certificat amb la qualificació mitjana del títol d’ FP1 o FP2 

  VIA 3: Original i fotocòpia del certificat d’ altres estudis equivalents a efectes acadèmics 
que permeten l’ accés a un GM. 

 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes 

 Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.  

 Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora.  

 Legitimació Missió d’interès públic.  

 Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, 
serveis socials i protecció de la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del 
compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. 
No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el consentiment.  

 Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.  

 Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-

