
CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS 
CICLES DE GRAU SUPERIOR

Curs 2017
ACCÉS a CICLES FORMATUS 

DE GRAU SUPERIOR

PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

PAS DIRECTE DES D’UN GRAU MITJÀ



FP Grau Mitjà

ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

FP Grau Superior
(2 anys)

Estudis universitaris

CAS 
1curs acadèmic, de dilluns a dijous

Català, castellà, mates, anglès 
i una matèria de modalitat

,

Prova d’Accés 
Tenir  un GM o 19 anys o 

complir-los l’any de la prova
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Batxillerat

Pas directe 
Si es disposa d’un títol de tècnic de 

GM  de la mateixa família o grup 
d’itineraris. Indispensable fer 

preinscripció al juny
,



GRUPS D’ITINERARIS PER FAMÍLIES 
PROFESSIONALS

Grup 1
Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta i moble
Imatge i so
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Marítimopesquera
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Grup 2
Activitats físiques i esportives
Agrària
Imatge personal
Indústries alimentàries
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Grup 3
Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Informàtica i comunicacions
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Grup 4
Activitats físiques i esportives
Cicles d’ensenyaments esportius



PRIORITAT  D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR

CRITERIS DE PRIORITAT A LA PREINCRIPCIÓ DE JUNY
• 60% places reservades a Batxillerat

• 20% places reservades per CAS

• 20% places reservades per Prova d’Accés

• PAS DIRECTE: Si resten places, s’assignaran a l’alumnat preinscr it 

que únicament disposi d’un GM, ordenats per nota de l cicle i prioritzant:
• 1r els que procedeixen de la mateixa família o del mateix grup d’itineraris

• 2n els que procedeixen d’altres famílies no afins

DATA LÍMIT PER PRESENTAR RECLAMACIONS I DE TÍTOLS D ’ACCÉS

26 de juliol

L’alumnat que ha aprovat el batxillerat a la convoc atòria extraordinària i el que 
ha obtingut un títol de GM del mateix grup d’itiner aris després d’haver fet la 

preinscripció, té fins aquesta data per presentar e ls títols i entrar al procés de
baremació 2017-18 



EN CAS DE NO OBTENIR PLAÇA A GRAU 
SUPERIOR EN EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

UN COP FINALITZADA LA MATRÍCULA (20 DE JULIOL)

• 21 de juliol a les 10h, si han quedat places sense cobrir es farà un 

acte públic, en el que s’assignaran als assistents les places vacants, 

respectant l’ordre de baremació de la preinscripció . 

• En cas que quedin vacants, fins el 6 de setembre es  mantindrà la 

llista d’espera.

• El 7 de setembre es publicarà la llista de vacants a la web. Es 

matricularà alumnat a les vacants fins els 15 de se tembre.



MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana                  (3 hores/setmana)
Llengua castellana               (3 hores/setmana)
Llengua estrangera anglès (5 hores/setmana)
Matemàtiques                       (4 hores/setmana )
Tutoria                                    (1 hora/ setmana)

1 MATÈRIA DE MODALITAT (4 hores)
Depèn de l’opció del cicle que es vol cursar despré s (veure pàgina següent)

OPCIÓ CT
Física-tecnologia
Química-biologia

OPCIÓ HS
Economia de l’empresa
Psicologia i sociologia

OPCIÓ EE

Química-biologia
Ciències de l’esport

OPCIÓ AR
Expressió gràfica i plàstica
Economia de l’empresa

CAS. CONTINGUTS 



FAMÍLIES PROFESSIONALS / OPCIÓNS CURS D’ACCÉS

OPCIÓ Científica i tecnològica (CT)
Activitats físiques i esportives
Arts gràfiques
Agrària
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta i moble i suro
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica

OPCIÓ Artística (AR)
Arts gràfiques
Arts i artesania
Fusta i moble i suro
Cicles d’arts plàstiques i disseny

OPCIÓ Humanística i social  (HS)
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat

OPCIÓ Esportiva (EE)
Activitats físiques i esportives
Ensenyaments esportius



CAS. ORGANITZACIÓ I TAXES

• 1 CURS ACADÈMIC: de mitjans de setembre a finals de maig

• HORARI: de dilluns a dijous, de 8:30 a 14:00

• ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA  (mínima del 80%)

• SI S’APROVA, TÉ VALIDESA INDEFINIDA I EXIMEIX DE 

FER LA PROVA D’ACCÉS A GS

• IMPORT: taxes oficials 240€

Exempció taxa S’ha de presentar la Documentació Oficial de:
* Familia nombrosa categoria ESPECIAL (> 3 fills)
* Discapacitat >= 33%
* persones subjectes a mesures privatives de llibertat
* victimes de terrorisme (o els seus fills / cònjuges)

Bonificació del  
50% de la taxa

* Monoparental
* Familia nombrosa categoria GENERAL (3 fills)



CAS. EFECTES DE SUPERACIÓ
Accés directe als ensenyaments de Grau Superior d’FP mitjançant la
reserva de places prevista (20%). Dins d’aquesta reserva, en els centres
dependents del Departament d’Ensenyament les sol·licituds s’ordenaran:

• 1r  alumnat procedent de la mateixa família professional 
que han cursat l’opció prioritària

• 2n alumnat procedent d’una altra família professional 
que han cursat l’opció prioritària

• 3r  alumnat procedent de la mateixa família professional 
que no han cursat l’opció prioritària

• 4t  alumnat procedent d’una altra família professional
que no han cursat l’opció prioritària

• L’alumnat que disposant d’un GM del mateix grup d’itineraris del GS 
que vol cursar, no ha obtingut plaça per falta de nota o de places. Fent el
CAS, el proper curs podrà accedir al 20% de places reservades.

• L’alumnat que disposa d’un GM d’un grup d’itineraris diferent al del GS 
que vol cursar

CAS. QUI L’HAURIA DE CURSAR



PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà
Preinscripció: del 16 al 24 de 
Matrícula: del 4 al 11 de juliol

Gestió de la llista d’espera de GM: fins el 31 de juliol

Cicles Formatius de Grau Superior
Preinscripció: del 25 al 31 de maig 

(data límit de la presentació del títol de GM o de Batxillerat: 26 de juny)
Matrícula: del 13 al 20 de juliol

Gestió de la llista d’espera: fins el 6 de setembre

CAS (Curs de preparació per a la incorporació als cicles de  grau superior)
Preinscripció: del 3 al 7 de juliol

Matrícula (a consultar a cada centre). A l’INS Baix Camp: del 20 al 26 de juliol



CENTRES DE REUS ON S’IMPARTEIX EL CAS

� INS Baix Camp

� INS Doménech i Muntaner

� INS Horticultura i jardineria

WEB gencat:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/

MÉS INFORMACIÓ



PART COMUNA

llengua catalana
llengua castellana
llengua estrangera 
(anglès, francès o alemany)

matemàtiques

PART ESPECIFICA

OPCIÓ A
Física
Tecnologia Industrial
Dibuix Tècnic

OPCIÓ B
Biologia
Ciències de la Terra  i

del Medi Ambient
Química

OPCIÓ D

Educació física 
I una de les matèries següents

Biologia / Química / Ciències de la Terra i del Med i Ambient 

OPCIÓ C
Geografia
Economia de l’empresa
Psicologia i sociologia
2a llengua estrangera
(anglès o francès)

PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR 
consta de 2 parts



PROVA D’ACCÉS. OPCIONS DE 
MATÈRIES ESPECÍFIQUES PER 

FAMÍLIES PROFESSIONALS
OPCIÓ A

Física
Tecnologia Industrial
Dibuix Tècnic

Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta i moble
Imatge i so
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Marítimopesquera
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Prevenció de riscos professionals (CFGS)

OPCIÓ B
Biologia
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
Química

Activitats físiques i esportives
Agrària
Imatge personal
Indústries alimentàries
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Prevenció de riscos professionals (CFGS)

OPCIÓ C
Geografia
Economia de l’empresa
Psicologia i sociologia
2a. Llengua  (anglès/francès)

Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Informàtica i comunicacions
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Prevenció de riscos professionals (CFGS)

OPCIÓ D
Educació física i una de les matèries següents
Biologia, Química o Ciències de la Terra

i del Medi Ambient 
Activitats físiques i esportives
Cicles d’ensenyaments esportius



EFECTES DE SUPERACIÓ DE LA PROVA
� La prova d'accés superada té validesa permanent en tot l'Estat espanyol.
� Haver superat la prova d'accés a grau superior:
� - permet l'accés a qualsevol cicle de grau superior de la mateixa opció que ha 

triat l'aspirant,
- permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial,
- substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà o superior d'arts 
plàstiques i disseny,
- permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà o superior dels ensenyaments 
esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests 
ensenyaments,

� Haver superat la prova d'accés a determinat cicle de grau superior de formació 
professional i tenir el títol de tècnic de formació professional permet l'accés a 
qualsevol cicle de grau superior de la mateixa opció de matèries específiques 
que ha triat l'aspirant, amb prioritat en el procés de preinscripció i matrícula 
respecte a les persones que tenen el títol de tècnic en formació professional 
sense haver superat la prova.

� Les persones que al·leguen l'exempció de la part específica per experiència 
laboral, esportiva o de voluntariat, tenen l'accés limitat als cicles pels quals tenen 
reconeguda l'exempció.

� Haver superat la prova d'accés a la formació professional de grau superior és 
equivalent al títol de batxiller als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i 
privats, sempre que s'acrediti que es té el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria o equivalent acadèmic.



Inscripció a la prova. Dates i pagament

� Del 20 al 29 de març de 2017 (a les 23:59h)

per via telemàtica des de la web:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-

tramits/proves/proves-acces/gs-fp/inscripcio/

� Pagament de la TAXA d’inscripció:
• fins al 30 de març de 2016 a les 22:00 hores
• Via telemàtica amb tarja de crèdit = 33,20 €
• O a “La Caixa” amb la carta de pagament obtinguda en fer la 

inscripció = 36,85 €

Exempció taxa han de presentar la Documentació Oficial de:
* Familia nombrosa categoria ESPECIAL (> 3 fills)
* Discapacitat >= 33%
* persones subjectes a mesures privatives de llibertat
* victimes de terrorisme (o els seus fills / cònjuges)

Bonificació del  
50% de la taxa

* Monoparental
* Familia nombrosa categoria GENERAL (3 fills)



Inscripció a la prova. Necessitats específiques

� Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, 
psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement 
oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals 
necessaris per desenvolupar la prova.

� La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant 
la casella de "suport".

� Aquestes persones han de fer arribar, abans del 21 de març de 2016, al registre 
del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, 08021 Barcelona) els 
documents següents:

– Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Benestar 
Social i Família que informi del grau de discapacitat reconeguda i/o certificat 
mèdic oficial.

– Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les 
característiques de la discapacitat o trastorn, si escau.

– Dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de 
les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema 
educatiu, si escau.

� La Direcció General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa determina 
les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d'un termini 
de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació. El dia de la prova 
cal portar la còpia de la resposta del Departament.



Inscripció a la prova. Llengua estrangera

� Al moment de la inscripció cal indicar la llengua
estrangera de la part comuna (anglès, francès o
alemany) i les dues matèries de la part específica
(encara que no després es pugui demanar exempció).

� Si s’opta per “Segona llengua estrangera” com
específica, caldrà triar entre anglès o francès. En cap
cas l’idioma triat en la part específica podrà coincidir
amb l ’idioma triat en la part comuna.



Data de les proves

� Part comuna:         17 de maig de 2017 

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants

16:00 h Primer bloc: llengües catalana i castellana

18:00 h Descans

18:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i 

matemàtiques

� Part específica:      18 de maig de 2017 

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants

16:00 h Matèries específiques triades 

S’ha de portar, obligatòriament, el DNI



Convocatòria d’incidències

24 de maig de 2017

� 9:30h part comuna; 16.00h part específica
(cal estar al centre 30 minuts abans)

� Sol·licitud fins al 19 de maig a les 12h, al centre triat
per fer la prova (cal portar un document justificatiu del
motiu pel que no s’ha pogut realitzar la prova).

Només en cas que de forma justificada i documentada
no s’hagi pogut realitzar la prova en la data general



Els aspirants que no hagin portat al centre aquesta  
documentació, no se’ls tindrà en compte per a la pr ova.

Documentació que s’ha de presentar al 
centre assignat  del 18 al 24 d’abril (en horari de 
secretaria) 

� Si s’ha detectat alguna errada en les dades del resguard:

� Fotocopia del DNI o document equivalent d’identificació

� Imprès d’internet de resguard d’inscripció

� Si s’escau:
• Imprès amb la documentació presentada.
• Currículum formatiu, professional i d'experiència (juntament amb la 
documentació acreditativa)
• Certificat de superació parcial o total de la prova d'accés en 
convocatòries anteriors

• Les persones que sol·liciten una o més exempcions de la prova, les que 
sol·liciten obtenir puntuació complementària i les que tenen necessitats
específiques i sol·liciten recursos addicionals per fer-la han de presentar els
documents justificatius corresponents en els terminis i els llocs establerts.



Currículum (màxim 1 punt a sumar si s’aprova la prova)

Màxim 0.6 punts

1. Fotocopia del certificat d’aprofitament emès pel centre educatiu autoritzat o entitat autoritzada pel 
Departament d’Ensenyament (acadèmies privades NO!)

2. Fotocòpia del títoil o resguard de sol·licitud del títol

3. Certificat dels estudis cursats on consti els continguts i les hores

4. Informe de vida laboral expedit per la SS o certificat de l’administrció o full de serveis

5. Certificat on consti el NIF de l’entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i la durada 
(VOLUNTARIAT)



Què s’ha de portar el dia de la prova

DNI o document equivalent d’identificació

La certificació de superació de la formació per a la preparació de
les proves d’accés o del curs de preparació de la prova d’accés,
si es té.

Còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a
aspirants amb necessitats específiques derivades de
discapacitats.

Material general:     Bolígraf blau o negre
Material per matemàtiques:        Calculadora científica 

Regle graduat 
Semicercle graduat (transportador) 
Llapis i goma d’esborrar 
Compàs 

Material prova específica:           Veure full annex



� Fins al 4 de maig al centre on es fa la prova: Les persones que disposen del
títol de tècnic/a d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció
de la part específica a què es vol accedir.

� Fins al 17 de març de 2017 (al Departament d'Ensenyame nt) les persones que 
poden acreditar alguna de les circumstàncies següents:

– Tenir experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol 
accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a 
temps parcial), d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior 
a la que correspon el cicle formatiu de grau superior, o de 3 anys o més si la 
categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior o en diverses 
categories professionals equivalent a les dues anteriors.

– Només per als cicles de la família d'activitats físiques i esportives , 
tenir experiència en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres 
activitats complementàries (competicions, preparació o planificació), amb una 
dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa o acreditar la 
condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

– Només per als cicles de la família de serveis socioculturals i a la 
comunitat , haver participat en tasques de voluntariat en entitats que tenen 
com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i 
tipus relacionats amb el cicle formatiu, amb una dedicació mínima equivalent 
a 1 any laboral a jornada completa.

Sol·licitud d’exempció de la part específica



Al Departament d'Ensenyament i en qualsevol moment f ins a la 
publicació de la següent convocatòria de proves d'a ccés):

� les persones que poden acreditar que compleixen simultàniament els 
requisits de superació de la part comuna i la part especifica i

� les persones que han superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles 
de grau superior de formació professional a Catalunya havent triat unes 
matèries específiques que ara es determina que donen accés a uns 
cicles formatius diferents dels que constaven en la convocatòria en què 
havien participat.

Sol·licitud d’exempció total la prova

També estan exemptes de fer la prova les persones que han superat les proves 
d'accés a la Universitat per a majors de 45 anys o hi han accedit per haver acreditat 

experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat. En aquest cas, no 
cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció.



Sol·licitud d’exempció total de la prova

� La poden sol·licitar les persones que compleixen algun dels
requisits d'exempció de la part comuna i algun dels requisit s de la
part específica.

� Cal presentar la sol·licitud a la Direcció General de FP mitj ançant el
model que surt a la web, i aportar els documents justificatiu s
corresponents.

� Es pot demanar en qualsevol moment fins que surt la convocatò ria
del curs següent

� Alhora de fer la prinscripció a un cicle formatiu, es valorarà com
una nota de 5 .

� En cas d’haver d’accedir a un cicle on la nota de tall és alta, i de disposar
de la prova d’accés a grau superior d’una convocatòria anterior amb una
nota superior a 5 i de l’exempció de la part específica en lloc de demanar
l’exempció total, es pot fer la inscripció a la prova d’accés i dins dels
períodes, presentar les dues documentacíons al centre per tal que la
nota de la prova d’accés sigui la de la part comuna.



Qualificació de la prova

� La qualificació de la prova és una nota numèrica de 0 a 10, amb 
dos decimals.

� Es calcula per separat la part comuna i la part específica; la 
qualificació de cada part s'obté calculant la mitjana aritmètica de 
les qualificacions de les matèries que en formen part.

� La puntuació global es calcula aplicant la proporció del 50% a 
cada part.

� Si l'exempció és d'una part de la prova, la qualificació de l'altra 
part esdevé la qualificació global de la prova.

� Per superar la prova cal una puntuació mínima de 4 punts a 
cadascuna de les parts.

� Si un aspirant està exempt d'una o més matèries, la qualificació 
es calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment les 
ponderacions.



Qualificació. 
Puntuació complementària

� Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4 s'hi pot 
sumar, si escau, les puntuacions complementàries següents:

� Un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o 
en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:
- la qualificació del curs sigui igual o superior a 5;
- estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament 
d'Ensenyament per impartir aquest curs is
- les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les 
quals s'examina.
El certificat de superació del curs o la formació s'ha de presentar 
al centre examinador el dia de la prova.

� Un màxim d'1 punt pel currículum formatiu, professional i 
d'experiència



Qualificació FINAL de la prova
� Un cop sumades la qualificació global de la prova i la puntuació 

complementària que correspongui, les persones que hagin 
obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren 
aptes.

� En cap cas la puntuació total obtinguda podrà ser superior a 10.

CERTIFICATS
� La comissió avaluadora expedeix un certificat a cada aspirant 

que ha superat la prova o una de les seves parts amb una 
qualificació mínima de 5.

� Els certificats de superació de tota la prova es lliuren a les 
persones interessades a partir del 30 de maig de 2016.

� Els certificats de superació d’una part de la prova d’accés a les 
persones declarades no aptes es lliuren a les persones 
interessades a partir de l’1 de juliol de 2016.

� En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al 
centre on es va fer la prova.



Efectes de superació de la prova
� La prova d'accés superada té validesa permanent en tot l'Estat espanyol.
� Haver superat la prova d'accés a grau superior:
� - permet l'accés a qualsevol cicle de grau superior de la mateixa opció que ha 

triat l'aspirant,
- permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial,
- substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà o superior d'arts 
plàstiques i disseny,
- permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà o superior dels ensenyaments 
esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests 
ensenyaments,

� Haver superat la prova d'accés a determinat cicle de grau superior de formació 
professional i tenir el títol de tècnic de formació professional permet l'accés a 
qualsevol cicle de grau superior de la mateixa opció de matèries específiques 
que ha triat l'aspirant, amb prioritat en el procés de preinscripció i matrícula 
respecte a les persones que tenen el títol de tècnic en formació professional 
sense haver superat la prova.

� Les persones que al·leguen l'exempció de la part específica per experiència 
laboral, esportiva o de voluntariat, tenen l'accés limitat als cicles pels quals tenen 
reconeguda l'exempció.

� Haver superat la prova d'accés a la formació professional de grau superior és 
equivalent al títol de batxiller als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i 
privats, sempre que s'acrediti que es té el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria o equivalent acadèmic.



Centres de Reus on es fan les proves 2017

� INS Baix Camp (només GM)

� INS Doménech i Muntaner

Les proves es poden realitzar al mateix centre en 

el que s’està estudiant. Cal fer la inscripció avia t 

per trovar plaça al centre desitjat


