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PREINSCRIPCIÓ 2020 /2021  

  

  

CICLES DE GRAU SUPERIOR  
 

   

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 10 al 17 de juny de 2020. 
  

CODI DE CENTRE: 08026683  

  

CORREU ELECTRÒNIC: a8026683@xtec.cat  

  

CICLES DE GRAU SUPERIOR 

 

Comerç i Màrqueting 

  

CMA0 Gestió de vendes i espais comercials. Durada 2 anys 

1r curs: 

Torn: Matí. 1 grup. 

2n curs 

Torn: Tarda 1 grup. 

 

CMB0 Comerç Internacional. Durada 2 anys 

1r curs: 

Torn: Tarda. 1 grup. 

2n curs 

Torn: Tarda 1 grup. 

 

 

 

mailto:a8026683@xtec.cat
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ES RECOMANABLE QUE L’ALUMNAT DE 2N DE BATXILLERAT TOT I 

ANAR A LES PAU, CONTEMPLI LA POSSIBILITAT DE FER INSCRIPCIÓ A 

GRAU SUPERIOR PER TAL DE TENIR MÉS POSSIBILITATS D’ESTUDIAR 

ALLÒ QUE MÉS LI AGRADA A MÉS DE LA UNIVERSITAT. 

 

ATÈS EL PERIODE DE CONFINAMENT,RECOMANEM INSCRIPCIÓ 

AMB SOL·LICITUD ELECTRÒNICA 

 

  

PAS A PAS PER FER LA PREINSCRIPCIÓ AMB  SOL·LICITUD 

ELECTRÒNICA, I SOL·LICITUD AMB SUPORT 

INFORMÀTIC.   

  

1. Entreu en la pàgina http://queestudiar.gencat.cat/ca/ i cliqueu en la pestanya de 

“Preinscripció”.  

 
 

  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/
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2.Seleccioneu Formació professional (grau superior) 

 

 

 

3. Abans de fer la preinscripció US RECOMANEM: 

 

 Fer un llistat deL NOM DELS CICLES QUE US AGRADIN MÉS PER ORDRE DE 

PREFERÈNCIA , APUNTEU ELS CODIS DELS CENTRES AIXÍ COM ELS CODIS DE 

CICLES . A l’inici d’aquest document  tens els nostres per facilitar-te la primera opció. 

IMPORTANTÍSSIM: En la selecció de cicles hi ha moltes opcions. Us recomanem que les 

poseu totes per ordre de preferència perquè no és ensenyament obligatori. Com més 

opcions més possibilitats perquè sabeu que entrareu per nota. 

 

 Has de conèixer quins són els documents identificatius i els criteris de prioritat de 

l’assignació de places. 
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És convenient llegir els apartats sobre també sobre les prioritats de Batxillerat abans d’iniciar 

la sol·licitud de preinscripció. 
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4. En la següent pàgina pareu molta atenció perquè hi ha dues maneres de presentar la 

sol·licitud. Les dues són possibles. Llegiu atentament i decidiu quina us convé més. 

Tot i que posa en l’exemple grau mitjà la presentació de la sol·licitud de grau superior és la 

mateixa. 

 

 

 

Opció 1. Llegeix atentament. És la millor opció. Necessites l’identificació idCAT Mòbil. 
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Si nou teniu clar id.Cat mòbil us deixem l’enllaç. Sembla complicat però és molt efectiu. 

Informació. Llegiu primer idCAT Mòbil 

Pàgina d’accés 

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat. 
 

Opció 2.  És l’altre opció. Més llarga però igual d’efectiva.   

 

5.Cliqueu a Ves-hi i ompliu les dades del formulari, tant si escolliu la primera com la 

segona opció. 
  
 

NORMATIVAMENT NO ÉS POSSIBLE PRESENTAR CAP SOL·LICITUD EN 

PAPER .TOT HA DE SER TELEMÀTIC.  

  

 

DIFERÈNCIES ENTRE LES DUES OPCIONS . LLEGIU ATENTAMENT. 

 

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
https://idcatmobil.seu.cat/
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En la sol·licitud d’inscripció RECOMANACIONS 

a. Ompliu la sol·licitud amb totes les dades demanades i indiqueu per ordre de 

preferència els centres on voldríeu estudiar cicles. 

b. Una única sol·licitud per alumne. Presentar una nova sol•licitud o duplicar 

passat el període de preinscripció suposa perdre el dret a participar en el procés. 

QUINA DOCUMENTACIÓ ES NECESSITA?  

- IDALU  

- DNI (número i data de caducitat) alumne  

- DNI pare i/o mare si ets menor 

- Llibre de família  

- Targeta Sanitària (codi de barres).  

- Número de telèfon mòbil.  

- Adreça de correu electrònic.  

- CERTIFICAT DE LA NOTA D’ACCÉS PER LA QUAL ACCEDEIXES AQUEST 

ENSENYAMENT PER ELS SEGÜENTS CASOS: 

▪ NO HAS ESTAT ESCOLARITZAT A CATALUNYA I NO DISPOSES D’IDALU 

▪ ESTÀS ESCOLARITZAT A CATALUNYA PERÒ NO TENS IDALU 

▪ ESTÀS PENDENT D’HOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS. 

Si teniu DNI i esteu estudiant actualment o heu estat matriculats a partir del curs 2015 / 

2016, tindreu a la vostra disposició l'identificador de l'alumne/a (IDALU).  

c. Cal fer constar l'identificador de l’alumne del Registre d'alumnes  IDALU.  

On puc trobar-lo?  

i. Sol·licitar-lo a través de 

(http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/identificador-alumne)  

  

ii. Sol·licitar-lo al centre on esteu matriculats o heu estat matriculats per correu 

electrònic.  

Què necessites per demanar-lo?  

iii. Estar donat d’alta a l’IdCat Mòbil.  

  

iv. Data de naixement de l’alumne/a.  

d. Presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa al centre demanat en 

primera opció al correu electrònic del centre escanejat o fotografiat en el termini 

establert.  a8026683@xtec.cat  

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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CONSELLS  

• El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo .  

• El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris 

per consultar per Internet els resultats de la preinscripció si ets menor d’edat..  

 

CAL ENVIAR EL RESGUARD AMB LA DOCUMENTACIÓ AL CENTRE DE PRIMERA 

OPCIÓ AMB SUPORT INFORMÀTIC. 

 
Perquè consti la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic com a presentada, cal 
enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, 

mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.  
EL CENTRE HA DE CONTESTAR AQUEST CORREU JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ DE 
LA SOL·LICITUD PER A QUÈ EL SOL·LICITANT EN TINGUI CONSTÀNCIA. Cal  

recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més 
tard que el període de presentació de sol·licituds.  

LA DOCUMENTACIÓ ESCANEJADA, PDF O FOTOGRAFIADA HA D’ESTAR INCLOSA. 

 

NOMÉS EN AQUELLS CASOS QUE HAN FET LA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA I  QUE NO 

HAGI ESTAT POSSIBLE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ, PODRAN RESERVAR CITA 

PRÈVIA. 

  

  

• CALDRÀ CONCERTAR UNA CITA PRÈVIA MITJANÇANT LA NOVA EINA 

TELEMÀTICA DE GESTIÓ DE CITES PRÈVIES QUE TROBAREU AL NOSTRE 

WEB. NO ÉS EL CORREU DE CENTRE NI EL TELÈFON.  

 

NOMÉS HI HAURÀ CONSULTES SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ AMB CITA PRÈVIA ATÈS 

QUE AIXÍ HO MARQUEN LES MESURES DE SEGURETAT DE LA COVID-19 EMESES 

PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.  

EXCEPCIONALMENT: 
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Horari d’atenció sota cita prèvia: de 9:00 hores fins a 12:30. Durada màxima:30 minuts  

El telèfon de consulta telefònica a partir del 2 de juny és 933731611.  

Disposeu del correu de centre per a qualsevol dubte o aclariment. 

SOBRE COM OMPLIR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ: 

 

 EN VERMELL vol dir que és un camp obligatori 

 Si ets major d’edat en dades personals no cal posar les dades de cap pare.  

 En l’apartat on cal escriure per ordre de preferència els cicles, veuràs una icona 

amb el signe + en vermell per afegir el codi de centre, el codi d’estudi, nom del  

cicle i torn matí o tarda. 

 La nota numèrica d’accés són 4 dígits. 

 Cal marcar correctament la via d’accés. 

 Comproveu sempre les dades. 

 En acabar envieu el document. Si ho heu fet correctament, rebreu un correu 

electrònic a la vostra safata de missatges. 

 Un cop enviat en lletra molt petita i dins un cercle vermell teniu escrit PDF on 

podeu revisar la vostra sol·licitud. 

 Durant el període de preinscripció sempre podreu modificar l’ordre de les 

vostres peticions a partir de la segona opció.  
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Nova normativa per a la vostra 

seguretat dintre del centre  

 
  

Cal sol·licitar  obligatòriament cita prèvia a partir del nou 

aplicatiu del 2 al 8 de juny.  

  

Us obligatori de mascareta i guants.   

  

Assistència a l’hora assignada. Si us plau, porteu el 

vostre propi bolígraf.   

 
  

Cita per a una persona sola amb tota la documentació́ 

necessària (original i fotocòpia) si s’escau. Sense 

menors i/o animals. 

 
  

Cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres. 

Seguiu en tot moment les indicacions del personal de 

centre.   

 
  

Si teniu tos o febre, anul·leu la cita.   

 
  

Recordeu que podeu fer consultes al correu del nostre 

institut: a8026683@xtec.cat   

  


