
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR   -  GRAU MITJÀ 
 
 
 
 
Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud de preinscripció o de la impressió 
de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet. 
 

1. Original i fotocòpia del DNI, targeta de residència NIE o passaport de l’alumne. 
 

2. Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a. 
 

3. Si l’alumne/a és menor d’edat, original i fotocòpia del llibre de família o altres 
documents relatius a la filiació i original i fotocòpia del DNI, targeta de residència 
NIE o passaport del pare i de la mare o tutor legal, o guardador/a. Certificat de la 
qualificació de la prova d’accés o de la qualificació mitjana dels estudis o del 
curs que permet l’accés als cicles formatius de grau mitjà. 
 

4. Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l’accés a 
aquests ensenyaments, o certificat de la qualificació de la prova d’accés. 

 
. Si l’alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, ha 
de presentar certificat de la nota mitjana dels tots els cursos dels estudis que permetin 
accedir-hi, llevat del que s’està cursant (1r, 2n i 3r ESO) 
 
. Alumnat amb l’ESO completada, ha de presentar certificat acadèmic de qualificació 
mitjana numèrica de l’etapa. En el cas d’estudis antics, original i fotocòpia de la 
pàgina 27 del llibre d’escolaritat, si hi apareix la qualificació mitjana en forma numèrica. 
 
. Prova d’accés. En el cas que la prova d'accés s'hagi superat a Catalunya a partir de 
l’any 2011, no cal presentar certificat de superació. La qualificació s'obtindrà de 
l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostrarà en la llista 
de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut 
obtenir, es pot acreditar documentalment dins el termini per presentar reclamacions 
especificat (5 de juny).  
 
. En el cas dels alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per 
majors de 25 anys en l'any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través 
del web corresponent..  
 
. L’alumnat procedent d’estudis estrangers han de presentar la credencial 
d’homologació amb la qualificació. Si no hi consta o no s’ha resolt encara 
l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament 
d’Ensenyament. Si no es demana o no es pot calcular dins el termini, el considera que 
és un 5. 
 

 
 


