
 
 
 
 
 

PREINSCRIPCIÓ 2018 
 
 
1.- CALENDARI 
. Dates de la preinscripció: del 29 de maig al 7 de juny. 
 
2.- SOL.LICITUD 
 
S’ha de presentar la sol·licitud  al registre electrònic de la Generalitat, mitjançant un nou 
formulari en suport informàtic, disponible al web del Departament d’Ensenyament. 
 
Per poder utilitzar el formulari, l’alumne s’haurà d’identificar mitjançant el servei IdCat Mòbil i el 
número d’identificació de l’alumne (nº RALC). 
 
El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no 
s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de 
la persona sol·licitant. 
 
Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data 
i el número de registre d’entrada, que s’envia a l’adreça de correu electrònic que es faci constar 
en el formulari. 
 
Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, podran 
utilitzar el formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament. En aquest cas, cal 
enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació 
de sol·licituds. A continuació, caldrà imprimir  i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la 
documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre de primera opció dins del termini 
establert per a la presentació de documentació. 
 
En tot cas, per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior, no s’acceptaran 
sol·licituds presentades únicament en paper. 
 
 
3.- CRITERIS D’ADMISSIÓ I PUNTUACIÓ: a aplicar quan el nombre de sol·licituds sigui 
superior al de places.  
 
S’atén exclusivament l’expedient acadèmic de l’alumnat. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb 
la nota mitjana dels estudis que permeten l’accés al cicle. 
 
Es podrà accedir per les següents vies de procedència d’estudis: batxillerat (reserva del 60 % 
de les places ), CAS i cicles formatius de grau mitjà (reserva del 20 %), prova d’accés a grau 
superior (reserva del 20 %). 
 
 
 

El formulari de la sol·licitud de preinscripció el podreu trobar a 
http://www.gencat.cat/preinscripcio/ 
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