PREINSCRIPCIONS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2019.20
Podràs realitzar la preinscripció directament a la nostra escola, us facilitarem els
mitjans informàtics necessaris.
Si has estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2017-18 o has fet la prova d’accés
a cicles formatius de grau superior a partir de l’any 2011 has de fer:
1. Sol·licitud electrònica
 Identificar-se:
 idCAT Mòbil. https://idcatmobil.seu.cat/
Requisits:




 DNI de l’alumne/a
 DNI de la mare/pare o tutor/a si és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any
2019.
 NIE
 Passaport
 Document identificador país U.E.
 Targeta de residència comunitària
 Tenir targeta sanitària individual
 Nº Idalu o Nº RALC
 Informar obligatòriament d’una adreça de correu electrònic i un telèfon
mòbil
 Saber el codi postal
Qualsevol certificat digital vàlid
Si no us podeu donar d’alta s’ha d’obtenir presencialment:
 El registre presencial en aquestes oficines és obligatori per a les persones que
no tenen la nacionalitat espanyola. Us heu d’adreçar a una de les Oficines
d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya següents:

Oficina d’Atenció Ciutadana de Barcelona
C. Sant Honorat, 1-3 08002 Barcelona (Barcelonès)


http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/PRE/Documents/For
mularis_pdf/Solicitud_registre_SEU_CAT_estat.pdf

2. Omplir l’imprès de sol·licitud a l’adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio
3. Especificar per ordre de preferència els centres educatius (08031927 – ETP Xavier) els cicles
formatius, el torn (matí o tarda) i el nivell (1r o 2n curs).
 Documentació a portar:
 Si has fet batxillerat o CF Grau mitjà i has aprovat a l’avaluació ordinària no has de
portar cap documentació.





Si has fet batxillerat o CF Grau mitjà i has aprovat a l’avaluació extraordinària has de
portar expedient amb la nota final màxim el dia 4 juliol.

Us enviaran el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada i
també el número de sol·licitud a l’adreça electrònica que heu fet constar al formulari.

Alumnes sense Idalu o Ralc, alumnes escolaritzats fora de Catalunya o alumnes de
Catalunya no escolaritzats anteriorment al curs 2016-17.
1. Omplir la sol·licitud amb suport informàtic a l’adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio
 Omplir formulari electrònic. Es necessita DNI, NIE o Passaport de l’alumne i de la
mare/pare/tutor/a si és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019 .
 Enviar la sol·licitud, imprimir-la, signar-la i portar-la a l’escola triada en 1a opció dins del
termini (del 29 de maig al 5 de juny)
 Adjuntar documentació:
 Fotocòpia DNI, NIE o Passaport de l’alumne i de la mare/pare/tutor/a si és menor
d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019 (si és aquest el cas també original i
fotocòpia del Llibre de Família o d’altres documents de filiació.
 Requisits d’accés:
 Expedient acadèmic de Batxillerat, Cicle formatiu de grau superior o grau mitjà,
BUP, FPII, Prova d’accés, CAS

2. Especificar per ordre de preferència els centres educatius (08031927 – ETP Xavier), els
cicles formatius, el torn (matí o tarda) i el nivell (1r o 2n curs)

VIES D’ACCÉS

