PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS GRAU M ITJÀ
CURS 2020/21

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
(Del 2 al 8 de juny)

● Sol·licitud electrònica (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 (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).

●

Sol·licitud amb suport informàtic (El tràmit de presentació de la sol·licitud amb
suport informàtic s'acaba amb l'enviament per correu electrònic del resguard
acompanyat de la documentació* acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada
per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció
dins el termini establert per presentar la documentació.

*Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els
casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
o
o

o

El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o
alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o
institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o
guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència
on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris,
document d'identitat del país d'origen.
El DNI de l'alumne o alumna.
Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris
de prioritat han de presentar la documentació escanejada o
fotografiada que els acredita.

En els casos excepcionals en què no es pugui enviar per correu electrònic, es podrà
presentar el resguard de sol·licitud i/o la documentació sol·licitant cita prèvia obtinguda
enviant un correu a l'adreça e3007257@xtec.cat o per telèfon al 977695711 (en horari de
10:00 a 13:00).

PERÍODE DE MATRÍCULA: De l’1 al 7 de setembre

PER A MÉS INFORMACIÓ

CONSULTA DE RESULTATS
Al web http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html (les dates poden variar):
● Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
● Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020

DADES DE CONTACTE
INSTITUT Camí de Mar
C/ Jaume Pallarès, 8
43820 Calafell

HORARI D’ATENCIÓ:
(del 27 de maig al 3 de juny)
De 10 a 13 h

Telèfon: 977 69 57 11
web: www.inscamidemar.cat
e-mail: e3007257@xtec.cat

Excepcionalment, amb cita
prèvia obtinguda enviant un
correu a l'adreça
e3007257@xtec.cat o per
telèfon al 977 69 57 11

LLOCS VACANTS
Enllaç cap al Mapa escolar de la
preinscripció curs 2020/21:
http://mapaescolar.gencat.cat/

PORTES OBERTES VIRTUALS

https://inscamidemar.cat Segueix-nos a twitter i instagram

