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PREINSCRIPCIÓ PER AL  BATXILLERAT CURS 2020-2021  
 

Benvolgudes famílies,  

 

Avui, comença el període per fer les preinscripcions al batxillerat.  

Us informem d’algunes dades que  són del vostre  interès. Aquestes 

dades són oficials i anunciades pel Departament d’Educació. 
 

Presentació de sol·licituds amb suport informàtic Del 27 de maig al 3 de juny 

Presentació de documentació Del 27 de maig al 4 de juny 

Publicació de llistes amb puntuació provisional 15 de juny 

Presentació de reclamacions Del 16 al 18 de juny 

Sorteig del número de desempat 23 de juny 

Publicació de les llistes ordenades definitivament 26 de juny 

Publicació de llistes d’admesos i llista d’espera 7 de juliol 

Matrícula Del 8 al 14 de juliol 

Alumnes pendents de l'avaluació de setembre: 

confirmació de la seva continuïtat al centre: 

Del 8 al 14 de juliol 

Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de 

setembre: 

Del 7 al 10 de setembre 

 
 IMPORTANT___________________________________________________________ 

 Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres 

educatius, es recomana l’ús de la sol·licitud en suport 

informàtic/telemàtic. 

 

A) ALUMNES DE L’INSTITUT LA SERRETA:  

Si heu fet 4t de l’ESO a la Serreta i voleu fer un batxillerat 

Social/Humanitats o Científic/Tecnològic, NO cal que feu preinscripció.  

MÉS ENDAVANT SÍ QUE HAUREU DE FER EL PROCÉS DE MATRÍCULA DEL 8 

AL 14 DE JULIOL.  

En el cas que vulgueu fer un Batxillerat artístic, Bachibac(batxillerat de 

doble titulació, Batxiller i baccalauréat) o un CFGM SI que haureu de fer 

preinscripció. 

B) ALUMNES PROCEDENTS D’ALTRES CENTRES:  

La preinscripció s’ha de fer per via telemàtica entrant al web: 

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

 

 

 

 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/titulacions-dobles/batxibac/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/
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Hi ha dos procediments per a poder fer la preinscripció telemàticament: 

 

 (a) SOL.LICITUD ELECTRÒNICA:  

- Cal disposar de DNI electrònic, o registrar-se a l’aplicatiu idCAT Mòbil.  

- Cal tenir el número RALC. El podeu sol·licitar al centre on s’ha cursat 

l’ESO, o també el podeu consultar a l'aplicatiu Consulta de 

l'identificador de l'alumne 

(http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-

alumne).  

- Cal omplir el formulari de sol·licitud electrònica que trobareu a la web.  

- 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 es 

fa la sol·licitud electrònica, no cal fer res més, doncs tot queda enviat ja.  

 

(b) SOL.LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:  

- Cal omplir la sol·licitud en suport informàtic que hi ha al web.  

- Cal enviar el resguard acompanyat de la documentació acreditativa 

corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia 

electrònica oficial del centre demanat en primera opció 

(a8053182@xtec.cat) dins el termini establert per presentar la 

documentació.  

 

- IMPORTANT: El centre respondrà al correu justificant la recepció de la 

sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància.  

 

- DOCUMENTACIÓ 

 
Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'haurà de presentar la 

documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne. El 

resguard, juntament amb la documentació identificativa que no s’hagi 

pogut validar escanejada o fotografiada per les dues cares, s’ha 

d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre 

que s'ha demanat en primera opció. 

 

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. 

 
 
  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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