
 
 

 

3a SESSIÓ. INS EL FOIX 

DURADA ACTIVITAT MATERIAL 

5 minuts  PRESENTACIÓ  

5 minuts 

 Dinàmica: DECIDIR 

 Per què? Hem fet aquesta dinàmica perquè a partir d’ara ja heu de 
començar a decidir i ara us mostrarem a estudiants que ja han 
decidit. 

 Cartolines 
joc decidir 

10 minuts 

 VISIONAT VIDEOS 
 CFGS 
 Queestudiar.gencat.cat  orientació  experiències (pilot o 

arquitecte) 
 GRAU UNIVERSITARI 
 Testimonis de la UB  el primer dia 

 Ordinador i 
projector 

 

15 minuts 

 EXPLICAR GRUP – CLASSE 

 CFGS: 

a) Quins i centres: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professi

onal/cicles_per_families/ 

b) Preinscripció:  

 Dates: pendents d’aprovació 

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

 Com fer la preinscripció: 

1. Omplir la sol·licitud de preinscripció 

2. Original i fotocòpia del DNI 

3. Original i fotocòpia de la TSI 

4. Menor d’edat  Original i fotocòpia del llibre de 

família i del DNI del pare o la mare 

5. Certificació acadèmica de qualificació 

6. Presentar-ho tot al centre de la primera opció 

* Ordre segons qualificació mitjana 
 Grau Universitat: 

a) Quins i centres: (Què i per a què estudiar) 
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/
iniciar.do 

b) Preinscripció universitària: 
 Dates: pendents d’aprovació 

Any 2015: del 2 de juny al 3 de juliol 
 On: www.accesnet.gencat.cat  
 Fins a 8 preferències 

c) Assignació de places i matrícula: 
 Notificació de l’assignació de plaça: accesnet 

 Ordinador i 
projector 
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 Dates matrícula (matricular-se en el centre assignat): 
Pendent d’aprovació 
Any 2015: 14 – 17 juliol (1a assignació) 
                   24 – 28 de juliol (2a assignació) 

 Web: www.matriculauniversitaria.cat  

 Informació sobre el sistema de preus públics i sol·licituds de 

beques 

 Calcular el preu de la matricula 

1. Tram (saber quants membres de la família han fet 

declaració de la renda) 

2. Calcular matrícula 

 Informació beques: 

AGAUR (9 h – 14 h) 

Pg Lluis Companys 23 (BCN) 

933106394 

agaur.gencat.cat 

15 minuts 

 OMPLIR EL MODEL DE PREINSCRIPCIÓ CFGS  
És important que tots i totes ompliu la sol·licitud de preinscripció a 
CFGS encara que vulgueu fer un grau ja que, si no entreu a la 
universitat almenys no us quedareu un any sense estudiar.  

 Fotocòpies 
models 

10 minuts 

 TANCAMENT SESSIÓ 

 Informar sobre: 

 Poden venir al Tangram per qualsevol informació 

 Poden venir al Tangram per realitzar la preinscripció 

 Repartir full com es fa la matrícula 

 Fotocòpies 
com es fa la 
matrícula 

 

http://www.matriculauniversitaria.cat/

