
INFORMACIÓ SOBRE PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023

La preinscripció s’ha de realitzar telemàticament a través del portal: Preinscripcio.gencat.cat del Departament

d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

Les dates de preinscripció són:

● Grau Mitjà:  Alumnes de continuïtat: del 20 al 26 d’abril
Resta d’alumnes: del 17 al 23 de maig

El formulari estarà disponible en aquest enllaç en les dates indicades: Sol·licitud de preinscripció

● Grau Superior: del 25 al 31 de maig
El formulari estarà disponible en aquest enllaç en les dates indicades: Sol·licitud de preinscripció

INFORMACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS POLITÈCNICS:

El nostre codi de centre és:
● 08032208 (tot números)

Els codis dels estudis que impartim són els següents:

CM10 Cicle de grau Mitjà Activitats Comercials

AG10 Cicle de grau Mitjà Gestió Administrativa

IC10 Cicle de grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes

AGB0 Cicle de grau Superior Administració i Finances

HTA0 Cicle de grau Superior Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

AGA0 Cicle de grau Superior Assistència a la Direcció

CMB0 Cicle de grau Superior Comerç Internacional

CMD0 Cicle de grau Superior Màrqueting i Publicitat

ICB0 Cicle de grau Superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

ICC0 Cicle de grau Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1


PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ:

En la preinscripció de cicles formatius, els alumnes majors d’edat o que compleixen 18 anys l’any 2022 fan ells
mateixos el tràmit de preinscripció i signen la sol.licitud. Si no són majors d’edat ni fan els 18 anys durant
aquest any, el seu tutor/a legal ha de fer el tràmit i signar la sol.licitud.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per interessat/da, però en aquesta sol·licitud s’hi

poden indicar diferents cicles, torns, centres... sempre ordenats per ordre de preferència. Una vegada

presentada, i només durant el termini oficial, se’n podran modificar les dades de la petició.

La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat

que puguin hi correspondre.

(La única excepció és l'alumnat que ha participat en el "procés de continuïtat" de cicles de grau mitjà però no

ha estat admès, que també la pot presentar en el "procés per a la resta d'alumnat".

S’ha de realitzar sempre i únicament de manera telemàtica, però existeixen dos tipus de sol·licitud:

● Sol·licitud electrònica (recomanable)

● Sol·licitud en suport informàtic

Però et recomanem realitzar la “sol·licitud electrònica”, és bastant més àgil i t’evitarà fer més processos, com

per exemple l’enviament de documentació.

Tota la documentació que s’hagi de presentar s'adjuntarà a la preinscripció com un fitxer, mai es podrà lliurar

en paper ni s'enviarà per correu electrònic al centre. Si no va adjunta a la sol·licitud de preinscripció no es

validarà ni es tindrà en compte de cara a la baremació o validació de la mateixa.

TIPUS 1: SOL·LICITUD ELECTRÒNICA (RECOMANABLE)

Si fas servir la sol·licitud electrònica, únicament hauràs d’omplir el formulari que publiqui el Departament

d’Educació i enviar-lo telemàticament dins del termini oficial. No caldrà presentar cap còpia al centre ni cap

documentació identificativa o acadèmica (excepte en algun cas molt concret que s’explica en l’apartat de

presentació del certificat de nota mitjana).

S’han de complir les dues condicions següents:

1. L’alumne ha de disposar de número d’identificador RALC. (En tens si has estat escolaritzat/ada a

Catalunya des del curs 2015-16).

El proporciona l’escola de procedència o consultant a través del tràmit disponible al web del

Departament d’Educació (aquí)

Si sou alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya, no en teniu, i per tant haureu de fer la

sol·licitud de preinscripció en “suport informàtic”.

2. Els alumnes majors d’edat (o que compleixin els 18 anys durant 2022), o bé pares/mares/ tutors legals

en cas d’alumnes menor d’edat, han de disposar d’identificació electrònica o qualsevol certificat

digital vàlid.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/identificaciodigital/certificat_digital
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/identificaciodigital/certificat_digital


● IdCat Mòbil. La gestió és molt ràpida i pots fer-la per internet en aquest enllaç:

https://idcatmobil.seu.cat/,

● L’usuari GICAR (si es tracta de treballadors/es de la Generalitat de Catalunya).

● Altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert.

 

TIPUS 2: SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Aquest tipus de formulari publicat pel Departament d’Educació s’ha de fer servir si:

● Alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya.

● Alumnes escolaritzats a Catalunya amb anterioritat al curs 2015-16.

● No es disposa de cap tipus d’identificació electrònica.

El formulari en suport informàtic cal enviar-lo telemàticament dins el termini oficial i caldrà adjuntar-hi en el

pas anomenat “Documentació i confirmació” la documentació acreditativa (identificativa i acadèmica) de

manera digitalitzada (escanejada o fotografiada).

PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT DE NOTA MITJANA
(Independentment del tipus de sol·licitud)

Algunes notes mitjanes d’expedient s’obtenen directament de les bases de dades del Departament d’Educació

i, per tant, NO CAL presentar la certificació acadèmica en els casos següents:

● ESO finalitzada a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que actualment cursen quart d'ESO a

Catalunya.

● Prova d'accés superada a Catalunya des del 2011.

● Batxillerat finalitzat a Catalunya a partir del curs 2016-2017.

● Cicle formatiu de grau mitjà finalitzat a Catalunya a partir del curs 2016-2017.

● Homologacions d’estudis estrangers tramitades a Catalunya a partir de 2016.

En el cas que el programa informàtic no hagi pogut obtenir la nota en el termini establert, o en els supòsits

següents, sí s’haurà de presentar el certificat de la qualificació escanejada o fotografiada (abans de finalitzar el

període de reclamació de la llista amb la puntuació provisional).

● Alumnes de batxillerats i cicles formatius de grau mitjà del curs actual pendents de l’avaluació

extraordinària.

● Alumnes de cicles formatius de grau superior

● Esportistes d’alt rendiment o nivell.

● Alumnes de fora de Catalunya.

● Qualsevol altre supòsit no relacionat

En cas que durant la preinscripció tingueu qualsevol problema, ens podeu telefonar al 933 020 224, en horari

de matins, de 9:30 a 13:30 hores o de tardes, de 16:00 a 20:00 hores.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/identificaciodigital/idcat_mobil
https://idcatmobil.seu.cat/

