INFORMACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ A GRAU MITJÀ 2021-2022
(codi centre: 08018601)
LA PREINSCRIPCIÓ ES FARÀ ÚNICAMENT DE MANERA TELEMÀTICA:

FES CLIC AQUÍ
La data de la preinscripció és: de l'11 al 17 de maig 2021

HI HA DOS OPCIONS DE SOL·LICITUD:
 SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:
L’alumne/a s’ha de identificar amb el seu codi d’identificació (RALC), omplirà el formulari i s’ha d’enviar
amb la documentació següent escanejada o fotografiada: (DNI/NIE, Llibre de familia, Tarjeta Sanitària) i
juntament amb la que al·legueu a efectes de barem.
Més informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/preinscriute/sollicitud/

 SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:
Mitjançant DNI electrònic, Certificat digital, idCat mòbil, etc. Si no es disposa de cap certificat, us podeu
generar el idCat mòbil a l’adreça següent: https://idcatmobil.seu.cat/ on trobareu les indicacions per
fer-ho pas a pas.
Per donar-vos d’alta es necessita:
1.
2.
3.
4.

Tenir 16 anys
DNI/NIE
Targeta sanitària CatSalut
Disposar de una adreça de correu electrònic i un telèfon móvil per identificació i contacte.

Una cop donats d’alta en idCat, entrareu amb el número RALC, omplireu i enviareu la sol·licitud
Tant s’agafi una opció o una altra de sol·licitud, s’ha d’enviar
matricula@stjosep.org la següent documentació:
1.
2.
3.
4.
5.

al mail del Centre:

Resguard de la sol·licitud de preinscripció
DNI/NIE alumne/a
DNI/NIE/PASSAPORT de mare, pare
Llibre de Família si l’alumne/a es menor d’edat
Targeta sanitària de l’alumne/a

COL·LEGI SANT JOSEP OBRER
SERVENTES DEL SAGRAT COR DE JESÚS – CENTRE CONCERTAT PER LA G. DE CATALUNYA
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CALENDARI PREINSCRIPCIÓ GRAU MITJÀ 2021-2022
 Presentació de sol·licituds: del 11 al 17 de maig
 Publicació de les llistes amb barem: 8 de juny
 Reclamacions: del 9 al 15 de juny
 Publicació de les llistes amb el barem, resoltes les reclamacions: 18 de juny
 Sorteig del número de desempat: 18 de juny
 Llistes definitives d’admesos: 9 de juliol
 Matriculació: del 12 al 15 de juliol alumnes preinscrits amb plaça assignada.

Segona fase d’admissió
 Publicació de centres amb places vacants per a la segona fase d’admissió: 1 de setembre
 Segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: de l’1 al 3 de
setembre.
 Publicació llista d’admesos: 6 de setembre
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