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      Preinscripció i matrícula curs 2021-2022 
GRAU MITJÀ  

Codi de centre EDUCEM II: 08068586 
 

SA20 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA (FAR) 

AD10 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (GA) 

 

→ PREINSCRIPCIÓ: de l’11 al 17 de maig de 2021 

 

Hi ha 2 opcions per presentar la sol·licitud:  

• Mitjançant un formulari electrònic. Amb identificació digital. 

El tràmit de sol·licitud acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de d’enviar cap còpia ni 

documentació al centre. 

 

• Mitjançant un formulari de suport informàtic. Sense identificació digital.  

Cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica i adjuntar un escaneig o fotografia de la 

documentació acreditativa corresponent: 

   - DNI alumne/a. 

   - DNI del pare, mare o tutor que fa la gestió (si l’alumne/a és menor d’edat i no fa 18 anys al 2021). 

   - Llibre de Família (si l’alumne/a és menor d’edat i no fa 18 anys al 2021). 

   - Certificat qualificació mitjana dels estudis o certificat de superació de la Prova d’Accés. 

· NO caldrà presentar el certificat en els següents casos: 

• Els alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-18, o que 

actualment cursen 4t d’ESO. 

• Els alumnes que hagin superat la prova d’accés a partir de l’any 2011. 

 

 

Ambdós formularis els trobaran al web:  

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/preinscriute/sollicitud/ 

clicant a “Sol·licitud de preinscripció”  Pas 1  “Per internet”. 

 

IMPORTANT:  

• NO s’ha de presentar al centre cap documentació en paper. 

Tant la sol·licitud electrònica com la informàtica són tràmits únicament telemàtics. 
 

• Tota documentació digital que no vagi adjunta a la sol·licitud de preinscripció no es validarà. 
 

• El número identificador de RALC de l’alumne/a el pot proporcionar el centre educatiu actual. 

 

Si tenen dubtes sobre la preinscripció poden demanar cita prèvia per rebre atenció presencial al centre 

a través del tel. 93 879 18 75 

 

→ Publicació de la llista d’alumnat admès: 9 de juliol de 2021 
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→ MATRICULACIÓ: del 12 al 16 de juliol de 2021 
 

 
 
 

→ Documentació que cal presentar: 

1. 4 fotografies de carnet (amb el nom, cognoms i curs al darrere). 

2. Fotocòpia DNI alumne, i mare, pare o tutor/a. 

3. Fotocòpia Targeta Sanitària Individual de l’alumne/a. 

4. Fotocòpia Llibre de Família (menors d’edat). 

5. Fotocòpia notes finals de juny o setembre de l’ESO. 

6. Fotocòpia resguard del títol d’ESO o certificat d’haver superat la prova/curs d’accés a Grau Mitjà. 

7. Domiciliació bancària (imprès a sol·licitar al centre) degudament omplert. 

8. Pagament en efectiu de l’import de la matrícula (230 €). 
 

→ CONDICIONS ADMINISTRATIVES: 
 

Anul·lació de la matrícula: El centre es compromet a retornar el 70% de l’import de la matrícula a aquell 

alumne/a que, sol·licitant la seva baixa abans del 10 de setembre, acrediti motius de salut, laborals, canvi de 

domicili o familiars greus.  
 

Puntualitzacions sobre els pagaments 
- Hi ha pagament de matrícula (230€) tan a 1r com a 2n curs. 

- Els pagaments mensuals (190 € en deu quotes mensuals) es poden fer per domiciliació bancària o 

bé en efectiu a la Secretaria del Centre després del lliurament del rebut d’avís.  

- L’alumnat té una despesa anual de 60 € en concepte de fotocòpies. El pagament s’efectua juntament 

amb les mensualitats de novembre, febrer i maig. 

No es retornarà, en cap cas, els pagaments que ja s’hagin efectuat. 
 

COM DONAR-SE DE BAIXA DEL CENTRE: Les baixes s’han de comunicar personalment a Secretaria abans del 
dia 20 del mes si l’alumne no vol que se li cobri la mensualitat del mes següent, donat que les domiciliacions 

bancàries s’abonen de l´1 al 5 de cada mes. 

Si una baixa no es comunica a Secretaria no és considerada pel Centre com a tal a cap efecte. 

 

L’alumne/a que es donés de baixa durant el mes de maig haurà d’abonar igualment el mes de juny, mes en 

el qual el Centre continua treballant per a ell/a a fi que se li pugui tramitar expedients i altres documents.  

El preu del curs es considera de setembre a juny, ambdós inclosos, i es reparteix en 10 quotes per facilitar el 

pagament a alumnat. 

 

La no assistència a classe no eximeix del pagament de les mensualitats.  
 

 

→ SETEMBRE: 2a FASE D’ADMISSIÓ 
 

Destinat a l’alumnat que s'hagi preinscrit el mes de maig i no hagi obtingut cap plaça en els centres demanats. 

Presentació de sol·licituds 2a fase: de l’1 al 3 de setembre de 2021 

Publicació de la llista d’alumnat admès 2a fase: 6 de setembre de 2021 

Matrícula alumnat admès 2a fase: 6 de setembre de 2021 

 

 Per poder fer la matrícula és necessari portar tota la documentació. 


