PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ ALS CFGM CURS 2022-2023
Presentació de preinscripcions de manera telemàtica :
Aquest curs, com a novetat, sobren dos períodes diferenciats de preinscripció depenent de la via d’accés:


Per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització del 20 al 26 d’abril (alumnes que
2021/2022 hagin cursat 4t ESO, PQPI, prova o curs d’accés als CFGM)



Per a la resta de l'alumnat del 17 al 23 de maig (alumnes provinents de d’altres estudis postobligatoris,
finalitzats o no ( BAT, CFGM, CFGS,...) ; alumnes que durant el curs 2021/2022 no han estat escolaritzats o
alumnes provinents de d’altres ensenyaments,...

durant curs

Sol·licitud de preinscripció. Cal fer una sola “sol·licitud electrònica”
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
IMPORTANT :
Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu
d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de
Catalunya (IDALU/RALC). El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del
formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.
-

Per omplir la preinscripció us caldrà tenir a mà el IDALU O RALC ( número de l’alumne que us ha de facilitar el
centre d’on heu cursat l’ESO)
Un cop feta NO CALDRÀ QUE PRESENTEU NI ENVIEU CAP DOCUMENTACIÓ AL CENTRE
2.- En cas de que us sigui impossible fer una sol·licitud electrònica i de manera excepcional caldrà :
- Fer una “sol·licitud” en suport informàtic a la mateixa pàgina web anterior.

-

En aquests casos l’alumne haurà d’enviar per correu electrònic el resguard de la preinscripció i la documentació
acreditativa:
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutors
Fotocòpia del llibre de família on aparegui l’alumne ( en cas de ser menor d’edat)
Fotocòpia de la documentació acreditativa a efectes de barem

Per qualsevol dubte o aclariment si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça:
diana.gonzalez@edn.cat ( Secretària acadèmica)

