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PRESENTACIÓ DE PREINSCRIPCIONS 

A causa de les mesures de prevenció per l’actual pandèmia de COVID 19, la presentació de sol·licituds s’ha de fer 

sempre que sigui possible de forma totalment electrònica o amb suport informàtic, omplint totes les dades i 

gravant el formulari que es trobarà al portal  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/  i enviant després la 

informació requerida al correu manlleu@lasalle.cat  

En cas de no poder realitzar els tràmits de manera telemàtica, s’haurà de demanar cita prèvia per fer la presentació 

presencial de la documentació entre els dies 4 i 8 de juny, al correu manlleu@lasalle.cat  

En el cas del cicle formatiu de gestió administrativa l’imprès estarà disponible a la pàgina web del nostre centre 

www.lasallemanlleu.cat . Caldrà baixar-lo, omplir-lo i enviar-lo amb la fotografia de la documentació requerida al correu 

manlleu@lasalle.cat En cas que calgui atenció presencial cal demanar hora pels dies del 4 al 8 de juny 

És molt important fer aquests tràmits en el termini especificat al calendari de la preinscripció. 

Cal tramitar una única sol·licitud de preinscripció al centre demanat en primer lloc i adjuntar la documentació 

requerida. 

INDICACIONS I DOCUMENTS A PRESENTAR: 
 

• SOL·LICITUD ELECTRÒNICA (Cicles Formatius): Per poder fer aquesta sol·licitud cal que l’alumne/a, o 
tutor/a en el cas dels menors d’edat, disposin d’identificació digital. També és necessari el número IDALU 
(número d’identificació de l’alumne/a). El formulari electrònic de preinscripció es troba a la seu electrònica del 
Departament d’Educació en el següent enllaç: 
 http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ . 
No cal presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri presentada. Només 
en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació 
acreditativa al centre que es demana en primera opció (avís informatiu al mateix aplicatiu). 
De cara a la matrícula, es demanarà la documentació requerida en la sol·licitud amb suport informàtic. 
 

• SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC (Cicles Formatius): Cal emplenar, imprimir, signar i presentar al 
centre triat en primera opció, dins el termini previst de presentació de sol·licituds, el formulari amb suport 
informàtic que es troba en el següent enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ juntament 
amb la següent documentació: 

o Fotocòpia del DNI de l’alumne/a (o targeta de residència on costa el NIE en el cas d’alumnes 
estrangers), passaport o altres documents d’identitat. 

o Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a o equivalent (MUFACE). 

o Fotocòpia del carnet de vacunes (no és necessari en cas d’alumnes majors d’edat). 

o Fotocòpia del llibre de família (pàgina de l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació. Si 
l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies (no és necessari en cas d’alumnes majors d’edat). 

o Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o el tutor o la tutora o guardador/a de fet (o de la targeta 
de residència on consta el NIE, en el cas d’estrangers comunitaris), passaport o altres documents 
d’identitat (no és necessari en cas d’alumnes majors d’edat). 

o Ensenyaments postobligatoris (Cicles formatius) 

• Grau Mitjà: certificat de la qualificació mitjana, amb dos decimals, dels cursos d’ESO 
finalitzats; o bé certificat de la qualificació mitjana d’ESO (o estudis equivalents). Aquells 
alumnes que actualment cursen 4t ESO a Catalunya o van acabar a partir del 17-18 no l’han 
de presentar llevat que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats. 
O bé, certificat de la qualificació de la Prova d’Accés (en aquells casos en què s’hagi superat 
en convocatòria anterior al 2011) o Curs específic d’accés al grau mitjà (CAM) ; o bé, 
certificació de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25, 40 o 45 anys. 
 

• SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ AMB SUPORT INFORMÀTIC O EN PAPER PER AL CICLE DE GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA: Cal omplir l’imprès que estarà disponible a la pàgina web del nostre centre 
www.lasallemanlleu.cat  i fer arribar l’imprès complimentat amb la documentació al correu manlleu@lasalle.cat 
o bé presentar-la presencialment amb cita prèvia.  
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 ETAPA: CF Grau Mitjà 

Fases de la preinscripció  Noves dates 

Presentació sol·licituds  Del 2 al 8 de juny 

Llistes amb el barem  9 de juliol 

Reclamacions  Del 10 al 14 de juliol 

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions  15 de juliol 

Sorteig del número de desempat  15 de juliol 

Publicació de l’oferta definitiva  28 de juliol 

Publicació de les llistes d'admesos  30 de juliol 

Període de matriculació curs  De l’1 al 7 de setembre 

 

 
 

BAREMS DE PRIORITAT D’ADMISSIÓ 

CRITERIS GENERALS 

Criteri Situació a acreditar Punts 

Expedient acadèmic 

− Certificat de la qualificació mitjana amb dos decimals dels cursos d’ESO 
finalitzats. 

− O certificat de la qualificació mitjana d’ESO (o estudis equivalents). 
− O certificat de la qualificació de la Prova d’Accés o Curs específic d’accés al 

grau mitjà (CAM). 
− O certificat de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25, 40 o 45 

anys. 

Nota mitjana 

  

Horari d’atenció presencial amb cita prèvia del 4 al 8 de juny: 

De 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h 

Per reservar cita prèvia cal enviar un correu a manlleu@lasalle.cat  

O bé, trucar al telèfon 938506064 
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