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Dates de preinscripció i matrícula del curs de preparació per a la incorporació als cicles de 
grau superior (2018-2019) 

 
 
Presentació de sol·licituds per a la preinscripció: 

• del 2 al 6 de juliol 

• El 7 de juliol és festa local a la Seu d’Urgell 
 
Documents de la preinscripció:  

• Imprès de preinscripció 

• Fotocòpia del DNI/NIF de l'alumne 

• Fotocòpia del TSI (Targeta sanitària) 

• Certificació acadèmica dels estudis aportats amb la qualificació obtinguda, segons 
s’escaigui: 

o Si has cursat i superat un CFGM,  
 certificat acadèmic acreditatiu d’haver cursat i superat el cicle formatiu 

amb la qualificació obtinguda en el cicle.  
 resguard del títol de tècnic. 

o Si encara no has acabat cap CFM i... 
 estàs cursant el 2n curs de CFM, 

• certificació d’estudis del 1r curs del CFGM amb la qualificació 
obtinguda 

 estàs cursant un CFGM de 1300 o 1400 hores de durada, 

• certificació d’estudis del 4t curs d’ESO amb la qualificació 
obtinguda o el certificat d’haver superat la prova d’accés als CFGM 
o el certificat d’haver superar el curs específic d’accés als CFGM 

 estàs cursant el 1r curs d’un CFGM de 1700 o 2000 hores de durada,  

• certificació d’estudis de 4t curs d’ESO amb la qualificació 
obtinguda o el certificat d’haver superat la prova d’accés als CFGM 
o el certificat d’haver superar el curs específic d’accés als CFGM 

 
Calendari: 
 

• Llista provisional d'alumnat admès i la seva qualificació: 9 de juliol 

• Període reclamacions a la llista provisional: 10 i 11 de juliol 

• Llista definitiva d'alumnat admès: 13 de juliol 
 
Període de matriculació: 

• del 16 al 19 de juliol 
 
Documents de la matriculació:  

• Imprès de matrícula 

• Justificant de pagament de les taxes 

• 1 Fotografia de l'alumne 
 

NOTA: En cas de no aportar el justificant de pagament de les taxes en el compte del 
centre, l'alumnat no podrà formalitzar la seva matrícula i, una vegada expirat el 
termini oficial de matriculació, haurà perdut el dret a la plaça reservada 

 
 
Horari d'oficina: de 9 a 14h, de dilluns a divendres 


