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PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2020-2021 (NOMÉS alumnat de nova incorporació) 
 
Preinscripció telemàtica (del 27 de maig al 3 de juny) 
 
Degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits 
presencials i per aquest motiu és important que les famílies realitzin la tramitació de la 
sol·licitud de preinscripció de manera electrònica o telemàtica. 
 

Com s’ha de fer sol·licitud electrònica: 

1. Emplenar la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb 

l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc 
cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne que es 
pugui validar electrònicament. 
 

Com s’ha de fer sol·licitud en suport informàtic: 

1. Emplenar la sol·licitud en suport informàtic que trobareu al portal web del 
Departament d’Educació i, una vegada enviat, descarregueu el resguard de la 
sol·licitud. 

 
2. Envieu un correu electrònic a l’adreça de l’institut a8046751@xtec.cat i poseu com 

assumpte “Preinscripció BAT_Nom_cognoms de l’alumne/a” dins del termini (27 de 
maig a 3 de juny).  
 

Heu d’adjuntar els documents acreditatius escanejats o fotografiats: 

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020: 

 Resguard de preinscripció (descarregat d’acord amb el pas anterior). 

 DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el 
document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat 
del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris. 

 
 Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020 

 

 Resguard de preinscripció (descarregat d’acord amb el pas anterior). 

 El DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar 
el document electrònicament; o bé del passaport o del document 
d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris. 

 El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en 
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 

 El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o 
guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el 
document electrònicament; o bé del passaport o del document 
d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris 

 

Si al·legueu el compliment d’un o més criteris de prioritat haureu d’enviar també 
els documents acreditatius de cada criteri (certificat o targeta acreditativa de 
discapacitat, títol de família nombrosa o monoparental vigent, etc.). 
 

3. El centre us contestarà al vostre correu justificant la recepció de la sol·licitud. 
 
 

Podeu trobar més informació a l’apartat de preinscripció del web “Estudiar a Catalunya”  

 

Badalona, 20 de maig de 2020 
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