Benvolgut/da,
Ens posem en contacte amb tu per comunicar-te que el període de preinscripció per
als Cicles formatius de grau superior de formació professional serà del 25 al 31 de

maig (ambdós inclosos).
Poden accedir a la formació professional de grau superior aquelles persones que
estiguin en possessió del títol de Batxillerat, tècnic especialista, tècnic superior o
equivalent a efectes acadèmics, independentment de la seva especialitat.

Pots seguir l’enllaç del Consorci d’Educació de Barcelona on trobaràs tota la
informació relativa al procés de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018.
Alhora, pots consultar la següent informació, seguint l'enllaç de:
- Calendari del procés de preinscripció i matrícula.
- Documentació i criteris de prioritat.
- Codis Cicles Formatius de Grau Superior

Et comuniquem que la manera de procedir per fer la preinscripció és detalla en els
següents 3 passos. No dubtis en fer la preinscripció on-line, i un cop la presentis a la
secretaria de l’escola, la revisarem amb tu per assegurar-nos que no manca cap dada
ni documentació:
Pas 1. Emplenar la sol·licitud de preinscripció per Internet accedint al següent link
Preinscripció telemàtica (El formulari estarà disponible quan comenci el termini de
preinscripció, per tant, a partir del 25 de maig).
En emplenar la preinscripció trobaràs un espai que cal omplir amb L'IDENTIFICADOR
DE L'ALUMNE O ALUMNA. Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya
encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres
educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els
centres on estan matriculats actualment.
IMPORTANT: Instruccions a tenir en compte a l’hora d’emplenar la Preinscripció
per Internet/Telemàtica:
1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "SEGÜENT"
i "ANTERIOR" de l’aplicació i no els del navegador.
2. És MOLT IMPORTANT REVISAR QUE LES DADES PERSONALS, TANT DE
L’ALUMNE/A COM DEL PARE/MARE O TUTOR/A SÓN CORRECTES
ABANS D’EXECUTAR L’OPCIÓ ENVIAMENT.
3. Les dades s’han de desar encara que no es faci l’enviament en el mateix
moment.
4. Per modificar-les abans d'enviar-les es pot entrar de nou al formulari
utilitzant el document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un
dels tutors i el codi de la sol·licitud de preinscripció.
5. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot
el formulari, s’executa l’opció ”ENVIAMENT” des de l’última pantalla (a
partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es
presenta la documentació acreditativa al centre demanat en primer lloc.
6. Un cop enviades les dades, es pot obtenir el comprovant de presentació
de la sol·licitud on consta la documentació que cal presentar (s'aconsella
guardar-ne una còpia).

7. Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el
comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat
en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la
documentació.
El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el
missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
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 (puntuació
provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça
assignada).
Informem què, en cas de triar com a primera opció la nostra escola, en l’apartat de
Plaça sol·licitada de la sol·licitud de preinscripció, s’ha d’indicar com a primera opció el
Codi de centre: 08009260 i el Nom del centre: El Clot.
És important demanar més d’un centre en la sol·licitud de preinscripció, indicant per
ordre de preferència el nom i el codi dels centres escollits. Aquests codis li pot facilitar
el centre educatiu corresponent.
Pas 2. Fer la impressió del resguard de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet.
Pas 3. Presentar al centre sol·licitat en primer lloc el resguard de la sol·licitud que s’ha
enviat per Internet junt amb la documentació identificativa (que s’ha de presentar en
tots els casos) i junt amb la documentació acreditativa dels criteris de baremació
(només s’ha de presentar si s’han al·legat a la sol·licitud de preinscripció).

Informem que l’horari per presentar la sol·licitud de preinscripció, junt amb la
documentació que correspongui, serà el següent:
Horari de matí de 8:30h a 13h
Horari de tarda de 14:30h a 17h
En cas de tenir qualsevol dubte o consulta pot contactar amb la Secretaria de l’escola
al 93.351.60.11 / 93.352.50.52.

Atentament,
Secretaria Escola del Clot

