PREINSCRIPCIONS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
CURS 2022-23
LA PREINSCRIPCIÓ ÉS TELEMÀTICA I ES POT FER SENSE VENIR
PRESENCIALMENT AL CENTRE
WEB: www.etpxavier.com
Telf: 93 319 17 00 (de 10 a 13 h i de 16 a 19 h) de dilluns a divendres.
Si has estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2017-18 o has fet la prova d’accés a
cicles formatius de grau mitjà a partir de l’any 2011 has de fer:
-

Sol·licitud electrònica
1- Identificar-se:
• idCAT Mòbil. https://idcatmobil.seu.cat/
• Qualsevol certificat digital vàlid
• DNI electrònic
• Sistema Cl@ve
2- Preparar la documentació per realitzar la preinscripció:
•
•
•
•
•

DNI de l’alumne/a o NIE o Passaport o Document identificador país U.E o Targeta de
residència
DNI de la mare/pare o tutor/a si és menor d’edat i no fa els 18 durant l’any 2022
Tenir targeta sanitària individual
Informar obligatòriament d’una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil
Nº Idalu o Nº RALC (aquest nº l’ha de facilitar el centre on esteu matriculats). Si
s’introdueix el Nº Ralc, no cal presentar cap documentació identificativa.

En cas de no tenir aquest número perquè l’alumne no ha estat escolaritzat a Catalunya des
del el curs 2015-16, un cop finalitzada la preinscripció, s’haurà d’adjuntar:
•

Si l’alumne/a és menor d’edat:

- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació
d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
- Si l’alumne/a té passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió
Europea cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o
tutor/a.
- Si l’alumne/a té DNI o NIE només cal adjuntar-lo si així ho indica el resguard de
presentació de la sol·licitud.
•

Si l’alumne/a és major d’edat:
- Si l’alumne/a té passaport o document d’identitat d’un país membre de la
Unió Europea. Adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels
progenitors o tutor/a.

- Si l’alumne/a té DNI o NIE només cal adjuntar-lo si així ho indica el resguard
de presentació de la sol·licitud.
3- Omplir l’imprès de sol·licitud a l’adreça
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

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). Sempre és convenient
demanar més d’una opció.
Rebreu el resguard corresponent a l’adreça de correu electrònic que feu constar en el formulari
NO CAL ENVIAR NI PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ AL CENTRE DEMANAT EN 1a OPCIÓ
La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la
sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del
Departament, durant el termini de presentació de documentació.
4- Finalment ENVIAR telemàticament la sol·licitud.
La petició es tramet
electrònicament al centre i queda registrada automàticament.
Alumnes escolaritzats fora de Catalunya o alumnes de Catalunya no escolaritzats anteriorment al
curs 2017-18
La sol·licitud amb suport informàtic
1- Omplir formulari electrònic.
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

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 2022.
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). Sempre és convenient demanar
més d’una opció.
2- Documentació mínima
preinscripció:

que cal enviar juntament amb el resguard de sol·licitud de

▪ 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 2022 (si és aquest el cas també del Llibre de Família o
d’altres documents de filiació)
▪ Si l’alumne és major d’edat o fa els anys durant l’any 2022 i s’ha identificat amb
passaport o amb el document d’identitat d’un país membre de la U.E l’ha
d’adjuntar. Si s’ha identificat amb DNI o NIE només l’haurà d’adjuntar si així ho
indica el resguard de la sol·licitud.
▪ Qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o
qualificació de la prova d’accés
3- Finalment ENVIAR telemàticament la sol·licitud.

