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CALENDARI: 
 
PROCÉS ORDINARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA: 
 
Del 14 al 21 de maig: Introducció de sol·licituds (tramesa electrònica o suport informàtic) 
Fins el 23 de maig:   Presentació de documentació que no s’hagi pogut aportar amb la sol·licitud 
7 de juny:   Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional al web del Departament d’Educació: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gm/consulta-resultats/ 

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, ja tindreu 

un   codi de sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació 
(DNI/NIE/passaport) del tutor/a o de l'alumne (si és major d'edat), permet consultar els resultats 

del procés per Internet. 
10 al 14 juny:   Presentació de reclamacions a les llistes provisionals i les dades baremades.   
19 de juny: Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions  (ATENCIÓ: encara 

no són les llistes d’admesos) 
8 de juliol:        Publicació de les llistes d’admesos (prevista per a la tarda del dilluns 8 de juliol de 2019) 
9 al 15 juliol:    Matrícula 
  Cal demanar cita prèvia al web escoladeltreball.cat./reserves  

  L’horari per a fer la matrícula serà de 9:00 a 14:00 hores.    

Si l’alumne és menor d’edat, o no fa els 18 anys durant l'any 2019, és imprescindible que 
vingui acompanyat del pare/mare/tutor per signar la matrícula i  tota la documentació per 
iniciar el curs escolar.  

 
GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA: 
Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre les oferirà als 
participants en el procés de preinscripció no assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista 
d'espera (es contactarà amb les persones en llista d’espera telefònicament). 
La gestió d'aquestes vacants i la matrícula corresponent es portarà a terme fins al 22 de juliol de 2019. 

PROCÉS EXTRAORDINARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA SETEMBRE: 

Només poden participar:  

• les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça 

• les persones que van obtenir plaça però no es van matricular 
 
3 i 4 setembre: Termini per ampliar les peticions de la  sol·licitud i adjuntar nova documentació 
6 de setembre:  Llista d'admesos al taulell d’anuncis del centre 
9 i 10 de setembre: Matrícula 
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QUAN HE DE VENIR A FER LA MATRÍCULA? 

• A partir del 8 de juliol, si esteu admesos, cal que demaneu cita prèvia a escoladeltreball.cat/reserves 

per venir a fer la matrícula del 9 al 15 de juliol, de 9:00 a 14:00 h 

 

QUE HE DE FER ABANS DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA? 
• Cal que feu el pagament de l’import del material a l’entitat bancària. L’import i les instruccions per al 

pagament les trobareu al web www.escoladeltreball.cat (apartat Secretaria). 

• Cal que imprimiu, ompliu i signeu el document “Autoritzacions inici curs”, que podeu descarregar del web 

www.escoladeltreball.cat (apartat Secretaria). Si sou menor d’edat, el document ha d’estar signat pel 

pare, mare o tutor/a que us ha d’acompanyar el dia que vindreu a fer la matrícula. 

 

QUE HE DE PORTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA? 
El dia que vingueu a formalitzar la matricula, cal que porteu: 

• El resguard de la preinscripció  

• Original i fotocòpia del DNI,NIE o Passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del 

país d’origen 

• Si l’alumne és menor d’edat  i no fa els 18 anys durant l’any 2019 també s’ha de presentar original i 

fotocòpia del llibre de família i DNI del pare/mare o tutor/a que vindrà amb ell a fer la matrícula. 

• Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària  

• IMPRESCINDIBLE: L’original i fotocòpia del Resguard del títol de graduat en Educació Secundària 
Obligatòria (No són vàlids els certificats de nota final ni butlletins de notes),  de la Certificació de la 
qualificació de la prova d'accés o equivalents 

• El resguard d’haver fet el pagament al banc 

• El document “Autoritzacions inici curs” degudament omplert i signat 

 

 

• SI HAS DE CONVALIDAR ALGUN MÔDUL O UNITAT FORMATIVA PER TENIR ALTRES ESTUDIS:  
a. L’original i fotocòpia del resguard de l’altre títol que ja has finalitzat (GM, GS, ....... ).  
b. Només en el supòsit que no tinguis  finalitzats els estudis, pots aportar l’original i fotocòpia del 

certicat amb les qualificacions de les matèries que  tens superades. (No són vàlids els butlltetins 

de notes signats pel tutor) 

 

 

QUE HE DE FER UN COP HAGI FORMALITZAT LA MATRÍCULA? 
El dia que vingueu a formalitzar la matricula, cal que  

• Passeu per consergeria a fer-vos una foto 

http://www.escoladeltreball.cat/
http://www.escoladeltreball.cat/

