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BATXILLERAT – Preinscripció/matrícula- curs 2019-20 20 

Calendari 

• Publicació de l'oferta : 10 de maig de 2019 
• Preinscripció :  Presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig d e 2019, ambdós 

inclosos.Es pot presentar documentació fins el 23 de maig. 

• Publicació de les llistes de  sol·licituds amb la puntuació provisional : 4 de juny 
2019. 

• Termini per presentar reclamacions : del 5 al 12 de juny de 2019. 
• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la pu ntuació definitiva : 17 de juny de 

2019. 
• Sorteig públic  per determinar número de desempat : 18 de juny a les 11 hores, als 

serveis centrals del Departament d'Ensenyament.  
• Publicació llista ordenada definitiva  : 21 de juny de 2019. 
• Publicació de l'oferta final : 5 juliol de 2019. 
• Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llist a d’espera : 8 de juliol de 2019. 
• Matrícula :   

o Període de matricula ordinària  per als alumnes preinscrits amb plaça 
assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels 
alumnes pendent de l'avaluació de setembre: del 9 al 15 de juliol de 2019 , 
ambdós inclosos. 

o Període de matrícula extraordinària  per als alumnes de batxillerat pendent de 
l'avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre. 

Accés als estudis de doble titulació de batxillerat  i baccalauréat.  

• Publicació oferta: 26 abril 2019 
• Presentació sol·licituds al centre: del 2 al 6 de m aig de 2019. 
• Publicació al centre de la llista d’alumnes admesos : 13 de maig de 2019. 

Presentació de les sol·licituds    
 

• Per alumnat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-16 
 

• La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat , disponible al 
web del Departament d’Educació.  

• Per utilitzar el formulari l’alumne s’ha d’identificar mitjançant el servei IdCat Mòbil (o 
altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne (IDALU) 

• El tràmit de presentació de sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari 
i no s’ha de presentar cap documentació al centre. 

•  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a, si es volen 
demanar més centres o ensenyaments s’ha d’indicar en l’imprès de sol·licitud per ordre 
de preferència. 
 

• Per alumnat que no disposi d’un sistema de identificació electrònica, no escolaritzat els 
darrers 5 cursos o bé siguin alumnes de fora de Catalunya 

• Han  d’omplir la sol·licitud amb suport  informàtic disponible al web del departament ,fer 
una còpia i presentar-ho al centre juntament amb la documentació necessària dins el 
termini establert 
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Documentació acreditativa 

• Documentació identificativa, si s’ha presentat el formulari electrònic no cal, si s’ha 
presentat el formulari en suport informàtic, cal lliurar al centre 

o Original i fotocòpia del DNI , NIE o passaport de l'alumne o alumna. 
o Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) 

• Si l'alumne o alumna és menor d'edat :  
o Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de 
Benestar Social i Família. 

o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o 
guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta 
de persones estrangeres. 

• De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers 
també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família 
del país d'origen. 

Documentació acreditativa del criteri o els criteri s de prioritat  , en la sol·licitut 
electrònica s’hauran de presentar en el cas que el departament d’educació no pugui accedir 
a la informació corresponent mitjançant intercanvi electrònic de dades entre 
administracions. 

• Expedient acadèmic: certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que 
en permeten l’accés. 

• Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al 
centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la 
preinscripció: 40 punts.   

• Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 
punts. 

• Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de 
l'alumne o alumna quan sigui major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del 
domicili de l'alumne o alumna, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins 
l'àrea de proximitat del centre: 20 punts. 

• Quan el domicili familiar és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en 
primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts. 

• Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima 
d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.  

• Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o 
quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna 
acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts 

• Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental 15 punts. 

La sol·licitud s'ha de presentar preferentment al c entre sol·licitat en primer lloc. L’horari 
d’atenció de la secretaria del centre és els matins  de 9h a 13h i les tardes de dilluns, 
dimarts i dijous de 16 a 17,30h. 
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscri pció per alumne/a, si es vol demanar 
més d’un centre es poden indicar en el mateix imprè s de sol·licitud, i per ordre de 
preferència, tots els centres als que es vol accedi r. 

 


