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INFORMACIÓ GENERAL 

  
 
Eixample Clínic és l’escola de formació professional de l’Hospital Clínic de Barcelona 
homologada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
L’equip docent està integrat per professionals de l’àmbit sanitari. La majoria forma part del 
personal de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
 
 
 
Característiques del curs: 
 

 Durada del cicle: dos anys. 
 

 Horari de classe: 
o Torn Matí: 8 a 14,30h 
o Torn Tarda: 15 a 21,00h 
 

 Calendari escolar: 
o Primer curs: classes de setembre a juny. 
o Segon curs: classes de setembre a gener, (de febrer a juny és realitzaran les 581 

hores de  formació en centres de treball). 
 

 La formació en centres de treball es realitzarà en centres ubicats en la 
província de Barcelona. L’assignació de places es farà mitjançant un sorteig. 

 
 Reforcem els estudis amb anglès sanitari a les aules. 

 
 
 
 
Normativa de l’escola: 
 

 Els alumnes de primer que no superin el 60% de les hores establertes al 
currículum del primer any, únicament podran matricular-se de nou a la 
modalitat online. 

 Els alumnes que finalitzin segon amb unitats formatives pendents, únicament 
podran matricular-se de nou a la modalitat online. 
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PREINSCRIPCIÓ ALUMNES PROVINENTS DE BATXILLERAT 

 
 

 Requisit d’accés: nota mitja de 6,5. (En cas d’estar cursant segon, nota mitja de 
6,5 al primer curs, sense assignatures suspeses). 
 

 Dates: 15 de març fins disponibilitat de places. 
 
 Ingrés en el compte de l’escola mitjançant transferència bancària de 200 Euros.   

 
 La plaça es reservarà fins el dia 5 de juliol.  

 
 NO es retornarà l’import pagat de la preinscripció a aquelles persones que NO 

continuïn amb el procés de matriculació. 
 
 Les persones que SI vulguin continuar amb el procés de matriculació hauran 

de fer el pagament dels 190€ restants del total de la matrícula com a molt tard 
el dia 5 de juliol. 
 
 

 

PREINSCRIPCIÓ ALUMNES PROVINENTS D’UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ,  
GRAU SUPERIOR, PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR O BATXILLERAT 
HOMOLOGAT 

 
 Requisits d’accés:  

 
o nota mitja de 8,5. 
o En cas d’estar cursant segon d’un cicle de grau mitjà o superior, nota 

mitja de 8,5 al primer curs (sense unitats formatives o crèdits suspesos). 
o Si prové d’un grau mitjà ha de ser de la branca sanitària. 

 
 Dates: 15 de març fins disponibilitat de places. 
 
 Ingrés en el compte de l’escola mitjançant transferència bancària de 200 Euros.   

 
 La plaça es reservarà fins el dia 5 de juliol.  

 
 NO es retornarà l’import pagat de la preinscripció a aquelles persones que NO 

continuïn amb el procés de matriculació. 
 
 Les persones que SI vulguin continuar amb el procés de matriculació hauran 

de fer el pagament dels 190€ restants del total de la matrícula com a molt tard 
el dia 5 de juliol. 
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INFORMACIÓ DE PREUS 

 
 

 Preu: 4.290€ primer curs / 4.340€ segon curs: 
 

o Matrícula 390€. 
o 10 mensualitats de 390€ (setembre a juny). 

 
 Al segon curs la matricula es cobrarà mitjançant un rebut domiciliat al mes de 

juliol, i al mes de febrer hi haurà un increment de 50€ en la mensualitat en 
concepte del dosímetre. 

 
 Forma de pagament: rebut domiciliat. 

 
 

EN CAS DE BAIXA UN COP EFECTUADA LA MATRÍCULA NO ES RETORNARÀ EL SEU 
IMPORT. 
LES UNITATS FORMATIVES SUSPESES TINDRAN UN COST ADICIONAL. 
  
 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA 

 
 

 Full inscripció omplert (sol·licitar a secretaria). 
 Full omplert autorització domiciliació bancària (sol·licitar a secretaria). 
 Full omplert autorització per a la realització de fotografies i gravació de vídeos 

(sol·licitar a secretaria). 
 Full “informació alumnes reglament protecció dades” signat. (sol·licitar a 

secretaria). 
 Document omplert de sol·licitud de convalidacions, en cas de voler convalidar 

algun mòdul o unitat formativa. (Sol·licitar a secretaria). 
 Fotocòpia D.N.I. 
 Fotocòpia targeta sanitària. 
 Original + fotocòpia del certificat final dels últims estudis cursats pels que 

accedeix al grau superior i del TÍTOL o RESGUARD DEL TÍTOL. 
 Document on consti el número IDALU (identificador de l’alumne). 
 1 fotografia carnet actual. 

 
 
NO ES TRAMITARÀ CAP PREINSCRIPCIÓ NI MATRICULA SENSE LA DOCUMENTACIÓ 
REQUERIDA. 
 
 
 


