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TÍTOLS   ACADÈMICS 
 

Els Títols Acadèmics és poden sol·licitar a partir de la finalització dels estudis, però en el curs 
actual, cal esperar que les dades acadèmiques es carreguin en l’aplicatiu informàtic, després de 
tancar les avaluacions finals, un cop acabats tots els terminis (reclamacions incloses).  
 
Educació secundaria obligatòria (ESO) 

 
L’alumnat del centre que acaba l’ESO aquest curs 2019-2020, podrà passar a recollir el Resguard 
del Títol de Graduat d’ESO amb l’original del DNI/NIE, a partir del 6 de juliol, amb Cita Prèvia 
trucant al 972331460 / 627481795 / 627481796, de dilluns a divendres, de 9h a 13h, fins el 24 de 
juliol. 
 
A partir de l’1 de setembre també caldrà demanar Cita Prèvia. 
 
 
Batxillerat i Cicles Formatius (BTX-CF) 

 
 
L’alumnat que ha acabat Batxillerat o Cicle Formatiu aquest curs 2019-2020, a partir del 6 de juliol 
podrà sol·licitar el títol enviant a secretaria@institutsagulla.cat l’imprès adjunt  

Sol·licitud-de-títol-ac
adèmic-i-professional.pdf         amb la còpia del DNI o NIE i còpia dels documents que acreditin 
alguna bonificació, segons taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya que trobareu a 
l’enllaç següent http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-
publics/taxes/ 

 
 

 
A continuació enviarem imprès de pagament de taxes, a “CaixaBank” que ens haureu de retornar 
(sense retallar), presentant l’original del DNI o NIE i dels documents acreditatius de bonificació si 
heu al·legat, amb Cita Prèvia trucant al 972331460 / 627481795 / 627481796, de dilluns a 
divendres, de 9h a 13h, fins el 24 de juliol. 
 
A partir de l’1 de setembre també caldrà Cita Prèvia. 
 
 
Recollida de Títols 

 
Quan el Títol arribi a l’institut, us enviarem una carta per a informar-vos que ja podeu venir a 
recollir-lo, amb el resguard que us donem en el moment de sol·licitar-lo, i el DNI / NIE. 
 
En cas de no poder venir personalment, es pot autoritzar a algú altre amb l’imprès adjunt..........., 
fotocòpia del DNI/NIE del titular, original i fotocòpia DNI/NIE de la persona autoritzada  
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