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PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGM 

Tècnic auxiliar d’infermeria i Tècnic emergències sanitàries 

 CURS ESCOLAR 2019-2020 

 
Cal  fer el  procés que  trobareu  al   web  ESTUDIAR A CATALUNYA/ Preinscripció/ 
Formació professional (grau mitjà) / Sol·licitud preinscripció. Aquest tràmit es pot fer 
mitjançant  la sol·licitud en suport informàtic o la sol·licitud electrònica. 
 

1.Per fer la sol·licitud en suport informàtic cal omplir la sol·licitud i enviar-la al Departament 

d’Educació telemàticament / Imprimir la sol·licitud  complimentada un cop acabat el tràmit 

(dues còpies) /  Portar al  centre demanat  en primer  lloc amb la documentació necessària.  
 

2.Per fer la sol·licitud electrònica cal disposar de IDALO (número de Identificació de 

l’alumne) i identificar-se per idCat Mòbil (veure instruccions Departament d’Educació) / 

Imprimir el resguard / Només en els casos de documentació acreditativa de CRITERIS DE 

PRIORITAT s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc. 

 

Presentació sol·licituds                                      14  al  21 de maig 

Llistes amb el barem provisional 7 de juny 

Presentació de reclamacions sobre el barem 10  al  14 de juny 

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 19 de juny 

Sorteig del número de desempat 20 de juny 

Publicació de les llistes definitives d’admesos 8 de juliol 

Període  de  matrícula (cal consultar al  tauler d' anuncis de  la 

Secretaria  els dies assignats dins d’aquest  termini ) 
9 al  15 de juliol 

(veure tauler d’anuncis) 

 
DOCUMENTACIÓ  NECESSÀRIA  PER  A  FER  LA  PREINSCRIPCIÓ 

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a (TSI). 

 Original i fotocòpia del  DNI /NIE de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a si són 
menors. 

 

 Certificació de la qualificació mitjana numèrica obtinguda a l’ESO o dels estudis 
que permeten l’accés. Si l’alumne encara està cursant els estudis, certificació 
amb la nota mitjana (amb dos decimals) dels cursos avaluats definitivament. 

 

 L’alumnat que ha superat la Prova d’accés: original i fotocòpia del certificat amb 
la qualificació mitjana. 

 

 Si accedeix d’altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics, consulteu 
a la secretaria de l’Institut o al web del Departament d’Ensenyament. 

 
 Per a les preinscripcions de 2n. de TES: Certificat del Centre (cal que consti el 

codi del centre) on heu cursat el 1r. curs de TES. 
 
 
 
 

HORARI  DE  PRESENTACIÓ  DE SOL·LICITUD A  LA   SECRETARIA  DE  L‘INSTITUT   

MATINS :    De  dilluns  a  divendres  de  10h  a  13h 


