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PROCEDIMENT PREINSCRIPCIÓ CICLE GRAU MITJÀ 2020/21 

Del 2 al 8 de juny 

Per tal de reduir la presència als centres educatius, es promou l'ús de la sol·licitud en suport electrònic o 

informàtic. Per demanar informació es pot trucar al 687118229 de 9h a 13h de dilluns a divendres. 

Abans de fer la preinscripció online cal tenir a mà la següent documentació: 

-El DNI o NIE de l'alumne; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta 

d'estrangers comunitaris. 

-Targeta Sanitària de l'alumne/a (TSI). 

-El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o bé del passaport o del 

document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris. 

-El llibre de família  si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020. 

-Número identificador de l’alumne IDALU (es pot trobar al butlletí de notes de la ESO o al resguard de 

matrícula de cursos anteriors o demanar al centre de procedència). 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne 

-Dades escolars de l'alumne/a: codi i nom del centre del qual prové, curs que està fent. 

-Codis dels centres demanats per ordre de prioritat. (Codi centre Pau Gargallo 08001480) 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles/gm/comun-grafica-audiovisual/   

-Documentació per demostrar criteris de prioritat: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gm/info-general/   

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/ 

PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA  

1 Cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu 

d'identificació idCAT Mòbil (sistema d'identificació i signatura electrònica a través de dispositius mòbils) 

https://idcatmobil.seu.cat/ 

2 Triar l’opció de suport electrònic a l’enllaç: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Preinscripcio-al-grau-mitja-darts-plastiques-i-

disseny?moda=1 

Important: llegiu bé el resguard ja que especifica la documentació que cal presentar. Si rebeu un correu indicant 
que no s'ha pogut verificar algun dels criteris de prioritat, cal seguir els passos 2, 3 i 4 de les instruccions per 
suport informàtic i enviar tota la documentació requerida.  
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PREINSCRIPCIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC 

1 Triar l’opció de suport informàtic a l’enllaç: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Preinscripcio-al-grau-mitja-darts-plastiques-i-

disseny?moda=1 
Omplir el formulari en suport informàtic, enviar i es rebrà un correu a l’adreça electrònica indicada al formulari 

amb el resguard de la preinscripció. 

2 Obrir el correu i posar a l’assumpte: nº preinscripció (surt al resguard rebut), alumne, estudis (cicle grau mitjà). 

Exemple: PRE20-2100086869 Joan Soler Coll 1r Grau Mitjà 

3 Adjuntar el resguard de la preinscripció (arxiu PDF omplert en suport informàtic) així com les fotos de totes les 

cares de la documentació requerida que surt indicat al resguard de la preinscripció rebut. 

4 Enviar-lo al correu del centre demanat en 1a opció dins del termini establert  pg.preinscripcio@gmail.com  

5 Rebre resposta de recepció de la sol·licitud i la conformitat que tot està correcte. 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL (amb cita prèvia) 

De manera excepcional i només per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, 

organitzem un servei de recepció assignat amb cita prèvia. 

1 Demanar cita prèvia utilitzant el formulari (disponible a partir del 27 de juny): 

Demanar Cita Prèvia   (Apartat Secretaria www.paugargallo.cat)  

Per demanar informació es pot trucar al 687118229 de 9h a 13h de dilluns a divendres. 

Caldrà portar tota la documentació necessària per poder omplir la preinscripció i digitalitzar els documents 

necessaris per adjuntar al resguard.  

2 Documentació bàsica que cal portar el dia de la cita: 

-El DNI o NIE de l'alumne; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta 

d'estrangers comunitaris. 

-Targeta Sanitària de l'alumne/a (TSI). 

-El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet); o bé del passaport o del 

document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris. 

-El llibre de família  si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020. 

-Documentació per demostrar criteris de prioritat: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gm/info-general/   

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gm/documentacio/ 

 

Important: cal portar mascareta i guants. No han de venir persones de grups d'especial vulnerabilitat o en 

període de confinament o que presentin símptomes. Es pot autoritzar per escrit a una altra persona a portar la 

sol·licitud i la documentació. 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_CGM,08001480

