
1. Com puc fer la preinscripció i quan?

Del 27 de maig al 3 de juny s’escau el període de preinscripció de Batxillerat. Les 

sol·licituds de preinscripció seran electròniques i/o en suport informàtic. Podeu omplir la 

sol·licitud a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat  

Un cop la sol·licitud estigui introduïda, podreu descarregar-vos el document que es generi

en el moment d’enviar-la. 

Si feu la sol·licitud en format electrònic (amb certificat digital), no cal que ens envieu res.

Si la feu en suport informàtic, el resguard de la sol·licitud junt amb la documentació que us

relacionem a continuació, ens l’heu de fer arribar a: a8042330@xtec.cat:

• Llibre de família (pàgina del pare/mare i del nen/a).

• DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor/a que ha fet la sol·licitud.

• DNI/NIE/Passaport de l’alumne, si en té.

2. Quina documentació necessito per realitzar la

preinscripció?

Per omplir la sol·licitud de preinscripció necessiteu tenir en mà el DNI/NIE/Passaport del

pare/mare/tutor legal, i de l’alumne si en té;  la targeta sanitària de l’alumne i el número

d’identificació de l’alumne, que és el número que el centre on està escolaritzat actualment



 el vostre fill. Si no el teniu, sol·liciteu-lo. També necessitareu la nota mitjana dels cursos

d’ESO, que us ha de fer arribar el centre.

Cal emplenar el camp correu electrònic indicant l’adreça a on es vol rebre la informació i el

telèfon mòbil de contacte.

Cal que en el cas que l’alumne sigui menor d’edat, s’indiqui quin dels dos tutors serà el

referent per a les consultes del procés de preinscripció a internet (OVT).

3.Puc presentar la sol·licitud a més d’un centre?

No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un

mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació de totes elles i dels drets de

prioritat que puguin correspondre. 

4.Puc modificar la sol·licitud?

Durant  el  període amb termini  obert  de presentació  de sol·licituds,  pots  modificar  les

dades relatives a criteris de prioritat i de centres.



5. Com al·lego en la sol·licitud electrònica els 

criteris de proximitat al domicili i de discapacitat i 

família nombrosa i monoparental?

Les dades del domicili s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal 

d’habitants. 

La discapacitat, família nombrosa i monoparental s’obtindran electrònicament mitjançant 

l’accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

6. Si tinc 18 anys puc fer jo la sol·licitud?

Si l’alumne fa 18 anys aquest 2020, pot ser el sol·licitant i alumne.

7. Quan veuré els resultats provisionals?

Els publicarem en aquesta web el 15 de juny de 2020.



8. És el mateix preinscripció que matrícula?

No. La preinscripció és el procés per sol·licitar plaça en un centre educatiu. La matrícula

és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça i s’ha de fer

efectiva en el centre assignat dins els terminis corresponents. Us avisarem quan s’hagi de

realitzar, simplement serà una confirmació per part vostra.

La matrícula s’escaurà del 8 al 14 de juliol de 2020, segons dades provisionals i en funció

de la pandèmia.

9.Té algun cost econòmic presentar la sol·licitud

de preinscripció a un centre educatiu?

No, la preinscripció a centres educatius és un procés gratuït.



10. On puc demanar l’idcat?   



11. Més informació…

En aquest enllaç podeu trobar tota la informació oficial 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/ però per qualsevol 

consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.


