
                                                                                                              
 

4a Fase: PRESA DE DECISIONS 

Ha arribat el moment de la presa de decisions i després de la feina feta, és més fàcil que 

encertis amb l’elecció.  

De totes maneres, hi ha variables que poden fer que el teu projecte formatiu variï: haver 

d’anar a recuperacions o repetir curs, que no entris al centre que vols o que quan 

comenci t’adonis que no t’acaba de motivar. No t’amoïnis! Tot el que has treballat et 

servirà,  perquè en alguns casos només trigaràs més temps en arribar-hi i, en d’altres, 

hauràs de redibuixar el teu camí. 

 

 
1. Preinscripció i Matrícula

Els últims passos del procés són la preinscripció i matricula als estudis que hagis 

escollit. És molt important fer seguiment de les dates, ja que si no ho fas dins del 

termini, el més probable és que et quedis sense plaça.  

Preinscripció 

Per accedir als vostres estudis i optar a una plaça, és necessari formalitzar la 

sol·licitud de preinscripció. 

L’apartat de preinscripcions de la web del departament d’Educació t’explica els 

passos que has de seguir: Estudiar a Catalunya (preinscripcions).   

Durant tot l’any, es pot consultar la informació general, la documentació que cal 

portar i els criteris de prioritat per l’accés.  La informació concreta com el 

calendari amb les dates de cada fase o la sol·licitud per omplir, es penjarà a la web 

uns dies abans del període de preinscripció. 

Les preinscripcions normalment comencen al mes de maig, així que la informació 

de cada curs s’actualitza entre finals d’abril i principis de maig aproximadament. 

Tenint en compte això, per aquestes dates hauries de saber que vols fer. 

Si no tens clar  quants centres posar o com fer la preinscripció, demana ajuda al 

tutor/a, la psicopedagoga del centre o apropa’t al Casal de Joves. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/


                                                                                                              
 

 

 

 

Matrícula.  

Si després del procés de preinscripció t’admeten al curs, cal que formalitzis la 

matrícula per conservar la plaça. Si no fas la matrícula en el període indicat, es 

considera que renuncies a la plaça i per tant et quedaries fora del curs. 

Si, després del procés de matrícula queden places lliures, els centres les ofereix 

seguint l’ordre de la llista d’espera a l’alumnat que no s’ha admès inicialment. 

Això vol dir que quan acabi el període de matrícula sabràs amb seguretat si tens 

plaça (tot i que com més avall de la llista d’espera menys probabilitats tens 

d’entrar). 

 

 

 

 


