PREINSCRIPCIONS BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
A partir d’aquest curs 2019/2020, les preinscripcions són via electrònica i via suport informàtic. Ja no
s’accepten sol·licituds manuals. Cal tenir present les dates de preinscripció, ja que no s’accepten sol·licituds
fora de termini i quedarà sense dret a matriculació (llevat que quedin vacants)

ES RECOMANA COM A FORMA PREFERENT LA PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA
Com funciona la preinscripció?
1. PREINSCRIPCIÓ ELECTRÓNICA:

-IDALU de l’alumne

-Identificació digital
(idCAT Mòbil,
Certificats digitals,
DNI-e, Cl@ve)

http://queestudi
ar.gencat.cat/ca

-Adreça de correu
electrònic

-Omplir la
sol·licitud de
preinscripció.
-Imprimir el
resguard.

Rebreu un mail a
les 24h aprox

Comprovar que
s’ha validat tot

Per poder fer-la cal:












2.

IDALU de l’alumne
Identificació digital (idCAT Mòbil, Certificats digitals, DNI-e, Cl@ve)
Adreça de correu electrònic
Entrar al web http://queestudiar.gencat.cat/ca
Omplir la sol·licitud de preinscripció.
Imprimir el resguard.
Rebreu un mail a les 24h aprox. Tornar a entrar a la sol·licitud i comprovar que s’ha
validat tot. Si fos així, no caldrà presentar-la al centre. En cas que algun document no
s’hagi pogut validar, haureu de portar-lo al centre de primera preferència per tal que
el validin.
Recordeu que si feu alguna modificació a la sol·licitud després d’haver-la desat en un
primer moment, es crearà altre número de referència i per tant haureu d’imprimir el
nou resguard.
Fer la matrícula dins del període establert.
PREINSCRIPCIÓ AMB SUPORT INFORMÀTIC:

http://queestudiar.ge
ncat.cat/ca

-IDALU de l’alumne
-Adreça de correu
electrònic

-Omplir la sol·licitud
de preinscripció.
-Imprimir el
resguard.

Portar el resguard al
centre de primera
preferència amb la
documentació que
calgui validar

Per poder fer-la cal:










IDALU de l’alumne
Adreça de correu electrònic
Entrar al web http://queestudiar.gencat.cat/ca
Omplir la sol·licitud de preinscripció.
Imprimir el resguard.
Portar el resguard al centre de primera preferència amb la documentació que calgui
validar, per tal de acabar el tràmit de sol·licitud de preinscripció.
Recordeu que si feu alguna modificació a la sol·licitud després d’haver-la desat en un
primer moment, es crearà altre número de referència i per tant haureu d’imprimir el
nou resguard i és el que haureu de presentar al centre.
Fer la matrícula dins del període establert.

IdCAT Móbil

https://idcatmobil.se

u.cat

Número i la data de
caducitat del DNI

La data de
naixement

El codi de barres de
la Targeta Sanitària
Individual (TSI)

IdCAT Mòbil
https://idcatmobil.seu.cat
Majors de 16 anys
L’opció ‘Alta sense certificat’ la poden utilitzar només les persones que
tinguin nacionalitat espanyola. Han d’acreditar la seva identitat aportant el


número i la data de caducitat del DNI,



la data de naixement i



el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut

Un cop donat d’alta, quan comenceu els tràmits per fer la preinscripció electrónica,
veureu que haureu de demanar un codi temporal que el rebreu al mòbil que veu fer
constar.

Calendari Batxillerat:
Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o
presentació en paper)
Presentació de documentació
Publicació de llistes amb el barem provisional
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop
resoltes les reclamacions
Publicació de les llistes d'admesos
Matriculació
Matriculació extraordinària pels pendents al
setembre del Batxillerat

del 14 al 21
de maig
fins al 23 de
maig
4 de juny
del 5 al 12 de
juny
17 de juny
8 de juliol
del 9 al 15 de
juliol
del 6 al 10 de
setembre

