
 

 
 
 
Dates de preinscripció 
 

Del dilluns 14 de maig  fins al dijous 24 de maig 
(dilluns 21 de maig el centre romandrà tancant amb motiu de la Pasqua Granada) 

 
Horari de secretaria 
 
El nostre horari de secretaria de dilluns a dijous és de: 
   9:00h a 12:00h 
             16:00h a 18:00h 
  i divendres només horari de matí. 
 
En  cas que no els sigui possible passar per les nostres oficines en aquestes hores, els preguem 
que ens truquin al nostre telèfon (93-243.07.70) per concretar un altre horari. 
  
Documentació 
 
En el moment de formalitzar la preinscripció és necessari aportar la següent documentació (cal 
recordar-los que el full de Sol·licitud de preinscripció només es pot entregar en un sol 
Centre) 
 
Documentació identificativa:  
 Full de sol·licitud de preinscripció. 
 Original i 2 fotocòpies del DNI o NIE de l’alumne (en cas de tenir-ne). 
 Original i 1 fotocòpia del DNI o NIE dels pares o tutors. Si es tracta d'estrangers 

comunitaris, document d'identitat del país d'origen (en cas que l’adreça que consti al 
DNI, NIE o documentació de persones estrangeres sense NIE,  no sigui l’actual, cal 
presentar un certificat o volant de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que 
conviu amb la persona sol·licitant). 

 Original i 1 fotocòpia del llibre de família (la pàgina on surt l’alumne i la pàgina on 
surten els pares) 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. 

 Original i 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a. 

 Certificat indicant el número de RALC (s’ha de demanar al centre de procedència). 
 Certificat acadèmic de la qualificació mitjana obtinguda a l’Eso o d’altres estudis que 

permeten l’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé original i fotocòpia del llibre 
d’escolaritat (pag. 27).  
En cas, d’estar finalitzant els seus estudis d’Eso, certificat acadèmic de la qualificació 
mitjana del cursos ja avaluats (1r, 2n i 3r) amb dos decimals. 

 
 
Per tal d’agilitzar el procés de matriculació, aquelles persones que ho desitgin poden presentar 
la següent documentació, que se’ls requerirà en el moment de la matrícula oficial: 

 2 fotografies tamany carnet (amb el nom al darrera) 
 1 fotocòpia de les dades bancàries. 
 Títol o resguard del Títol d’Eso o FP1 o d’altres estudis que permeten l’accés a CF 

de grau mitjà (s’ha de portar l’original de qualsevol document  que se’ls retornarà 
en l’acte). 
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