PREINSCRIPCIÓ CICLES GRAU MITJÀ
Sol.licituds del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos.
Termini per presentar reclamacions: del 10 al 14 de juny de 2019
Preinscripció electrònica o bé preinscripció en suport informàtic:
No s'accepten sol·licituds presentades únicament en paper.
Opció 1- Preinscripció electrònica
La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el
formulari
electrònic
disponible
al
web
del
Departament
d'Educació
(http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/)
Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no fa els
18 anys durant l'any 2019) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant
aquest any) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres
certificats digitals) https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificaciodigital/id-cat-mobil/
I L’alumne també necessitarà el número d'identificació de l'alumne/a (IDALU), que
proporciona l’Institut.
No cal presentar cap document al centre
Opció 2- Preinscripció en suport informàtic
Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden
utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació
(http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/)
En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A
continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la
documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera
opció:






Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
Si l’alumne/a és menor d'edat, fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare,
mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el
NIE i llibre de família.
El número identificador de l’alumne (IDALU) que facilita el centre de
procedència.
Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
Certificat de la qualificació mitjana dels cursos d’ESO ja avaluats, o altres
estudis que permeten l’accés a grau mitjà.

MATRÍCULA CICLES GRAU MITJÀ
MATRÍCULA PRESENCIAL, A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT.
Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 8 de juliol de 2019
Matrícula ordinària del 9 al 15 de juliol de 2019
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula del 9 al 15 de juliol de 2019. Els
alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que
renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes
justificades.

Documentació Matrícula
 Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a
de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE, si l’alumne/a és menor
d’edat.
 Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 1 fotografia mida carnet.
 Imprès de matrícula, Imprès de la imatge personal (Documents al web
http://www.iescaparrella.cat/ del centre).
 Original i fotocòpia del resguard del títol d’ESO o altra documentació
acreditativa del compliment dels requisits d'accés.
 Resguard de pagament dels serveis escolars.

