
  

PREINSCRIPCIONS I MATRICULA A BATXILLERAT

Preinscripció 

 Oferta inicial de places escolars: 10 de maig de 2019
 Presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos
 Presentació de documentació: fins al 23 de maig de 2019
 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019
 Presentació de reclamacions: del 5 al 12 de juny de 2019
 Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 17 de 

juny de 2019
 Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2019, a les 11 h, als serveis 

centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
 Llista ordenada definitiva: 21 de juny de 2019
 Oferta final de places escolars: 5 de juliol de 2019
 Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019

Matrícula 

 Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019, 
ambdós inclosos

 Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la 
seva continuació al centre: del 9 al 15 de juliol de 2019

 Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 6 al 10 de 
setembre de 2019

Us adjuntem l’enllaç on podreu trobar tota la informació i fer la preinscripció que 
enguany serà telemàtica.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

Per anar directament a la sol.licitud de preinscripció cal que aneu al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?
category=&moda=1 

(En cas que tingueu problemes, a la secretaria del centre disposarem d’un ordinador 
per tal de poder ajudar-vos en la preinscripció).

Si  voleu  identificar-vos  mitjançant  l'idCAT  Mòbil,  https://idcatmobil.seu.cat.
prèviament us heu de registrar en aquest servei. Si ja ho heu fet, heu d'introduir el
vostre document d'identificació (DNI, NIE o passaport) i el número de telèfon mòbil
que heu indicat en el servei d'identificació idCAT Mòbil.

Si  voleu  coneixer  l’identificador  de  l’alumne/a
https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?
p=20190029072543618:1:402019223256916::::: 
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