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a) PREINSCRIPCIÓ a Cicles Formatius de Grau Superior  
 
- Del 29 de maig al 5 de juny: via telemàtica, pàgina web Departament Educació 
- Sol·licitud i documentació a presentar: consultar 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/  
 

b) MATRICULACIÓ ALUMNES REPETIDORS:  
 
Es realitzarà de forma automàtica. Només caldrà que el tutor confirmi a secretaria aquesta repetició i 
que s’atengui el càrrec bancari de 155 euros que es lliurarà en concepte de Reserva de plaça i 
aportació inicial. 
 
c) TRAMITACIÓ TíTOL (resguard)  
 
Tot alumne que hagi aprovat el batxillerat haurà de passar per secretaria a 

- retirar el seu Historial acadèmic i 
- tramitar el Resguard del Títol de Batxillerat.  

  
Important: Aquest tràmit és imprescindible per poder matricular-se a la universitat i als cicles formatius. 
 

Calendari: 
 

Pagament amb tarja bancària (de qualsevol entitat i sense comissió): 
- 5 de juliol, divendres: B2A – B2B – B2C  de 9.30 a 13.00 h. 
- 8 de juliol, dilluns: B2D – B2E – B2F  de 9.30 a 13.00 h.  

 
 
 Procés: 

Caldrà recollir a secretaria un imprès que s’haurà de presentar a una oficina de “La Caixa” 
propera a l’Escola, per a efectuar el pagament de les taxes.: 66,90 euros; 33,45 euros si es presenta 
original i fotocòpia del carnet de Família Nombrosa o Monoparental . Quedaran exempts de pagament 
si es presenta el carnet de Família Nombrosa Especial o la Targeta acreditativa de  Discapacitat (igual 
o superior al 33%) 

 
Un cop realitzat el pagament, es retorna el formulari a secretaria on es registrarà la sol·licitud 

del títol i es lliurarà a l’alumne el resguard corresponent. 
 

Observacions: 
- És responsabilitat de l’alumne sol·licitar la tramitació del títol. 
- Aquesta sol·licitud l’ha de fer el mateix interessat. Si la fa una altra persona, haurà 

de presentar una autorització i fotocòpia del DNI de l’alumne. 
- El resguard  té els mateixos efectes legals del títol. És important conservar-lo,  ja 

que s’haurà de retornar quan secretaria avisi a l’interessat que pot passar a retirar 
el títol (al cap d’uns mesos). 

- Qui no  tramiti el títol en aquests dies assignats de juliol, haurà d’esperar al mes de 
setembre.  
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