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 DOCUMENTACIÓ I CALENDARI PER A LA PREINSCRIPCIÓ 

de Batxillerat – Curs 2020-2021 
 
 
 

La preinscripció s’ha de realitzar del 27 de maig  al 3 de juny (ambdós inclosos). 

 
 

A QUI VA DIRIGIT 

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir 

al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, 

les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s'imparteixi en el 

mateix centre on s'està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d'arts i les que 

provenen d'un institut que ja no imparteix el batxillerat. 

 

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el 

formulari electrònic. 

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com 

per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil2, i el 

número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de 

Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de l'alumne. 

La direcció del centre on s'han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot 

facilitar el número identificador de l'alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i 

durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees 

territorials del Departament d'Educació, acreditant-se amb el DNI o document 

equivalent. 

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del 

formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. 

Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic. 

En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A 

continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat 

de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les 

dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre (e3006976@xtec.cat) demanat en 

primera opció dins el termini establert per presentar la documentació. 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden 

indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats 

per ordre de preferència. 

Important: El resguard específica la documentació que cal presentar en el cas de 

sol·licitud en suport informàtic. 

 

CALENDARI: 
 

Preinscripció 

 Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020 

 Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos 

 Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020 

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar 

en funció de l'evolució de la pandèmia. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020 

 Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020 

 Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de  

juny de 2020 

 Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores 

 Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020 

 Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020 

 Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020 

 

 

Matrícula 

 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en 

el calendari (en cas contrari, es considera que es  renuncia a la plaça adjudicada, 

llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades). 

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també 

es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l'enviament 

de la documentació necessària a través d'un correu electrònic e3006976@xtec.cat a 

la bústia oficial del centre. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació 

de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula. 

 

  Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós 

inclosos 

 Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la 

seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020 

  Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de 

setembre de 2020 

 

 
 
1 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/ 

 
2 
Per obtenir

 
l’IdCAT mòbil pots accedir des de https://idcatmobil.seu.cat/ necessitaràs tenir a mà: 

 DNI (Documents Nacional d’identitat) 

 TSI (targeta Sanitària individual) 

 Telèfon Mòbil. 
Si no pots donar-te d’alta a l’IdCAT Mòbil: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ 
 

3 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/ 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/calendari/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/
https://idcatmobil.seu.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

