
DATES
PREINSCRIPCIÓ CICLES FORM

ATIUS

Curs 2021-22

Preinscripció telemàtica de l'11 al 17 de maig

Matrícula: del 12 al 16 de juliol

SI NECESSITEU AJUDA O INFORMACIÓ DURANT EL PERÍODE DE
PREINSCRIPCIÓ

ATENCIÓ TELEFÒNICA: 977 24 00 27 (pregunteu per la Dolors o la Sara)

                                          de dilluns a divendres, 

                                          de 9.30h a 13.30h i de 16h a 18h

Correu electrònic: preinscripcions@carmelites.cat

 Cal accedir al web 1. preinscripcio.gencat.cat.

Escolliu el formulari en format electrònic. Per fer-ho necessitareu una eina

d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT

Mòbil.

Introduïu el número identificador de l'alumne, el RALC o IDALU.

Obriu el formulari de preinscripció i ompliu totes les dades personals.

Indiqueu el codi dels cicles als quals voleu accedir. Trobareu els codis a la pestanya

"Descripció" de cada estudi. En el cas del Cicles Formatiu Gestió Administrativa:

CFPM AG10

Indiqueu el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals us agradaria accedir

ordenats per ordre de preferència.

Especifiqueu totes les circumstàncies especials que acreditin la vostra sol·licitud

(residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica...).

Adjunteu tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.

Envieu la sol·licitud de preinscripció.

OPCIÓ SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

Obriu el formulari de preinscripció i ompliu totes les dades personals que es demanin.

Indiqueu el codi dels cicles als quals voleu accedir. Trobareu els codis a la pestanya

"Descripció" de cada estudi. En el cas del Cicles Formatiu Gestió Administrativa: CFPM

AG10

Indiqueu el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals us agradaria accedir

ordenats per ordre de preferència.

Especifiqueu totes les circumstàncies especials que acreditin la vostra sol·licitud

(residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica...).

Adjunteu tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.

Envieu la sol·licitud de preinscripció.

OPCIÓ SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

DI-42-GN-601

NO CAL QUE TINGUEU EL CERTIFICAT DE NOTES.

preinscripcio.gencat.cat.Més informació: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

