
  
          

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT  
CURS 2020-2021 

 
Termini de presentació de sol·licituds  

del 27 de maig al 3 de juny  
(electrònica o de suport informàtic): 

Físicament a l’institut amb cita prèvia al correu  
e3011170@xtec.cat o al telèfon 625 077 426 

 

 
Electrònica:   Cal emplenar la sol·licitud. Amb l’enviament ja queda enregistrada. 
                        NO CAL portar documentació al centre. 
 
Suport informàtic: Cal presentar la sol·licitud al centre triat en primera opció.                                                              
                                 Presentar la documentació identificativa o dels criteris al·legats,  
       només en els supòsits en què no ha estat possible validar-los electrònicament  
       i que es detallen al resguard de la sol·licitud, en els diferents apartats. 
       

 Documentació identificativa que s’ha de portar: 
                  - Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a. 
                  - Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. 
                  - Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa. 

                              
 Si l’alumne/a és menor d’edat: 
                  - Original i fotocòpia del DNI del pare i mare, tutors o guardadors de fet. 
                  - Original i fotocòpia del llibre de família. 
 

Si voleu consultar els resultats de la preinscripció, podreu trobar-los a la cartellera d’informació del centre. 
 

També trobareu tota la informació del procés al web del Departament d’Educació. 
 
Per a fer la preinscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat 
 

Web del centre:  www.insdespuig.cat                  Telèfon: 877 060 058 - 625 077 426 
                                                           

CALENDARI 

 Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig de 2020. 

 Període de presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020. 

 La documentació es pot presentar fins al 4 de juny  de 2020. 

 Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020. 

 Termini per presentar una reclamació: del 16 al 18 de juny de 2020.        

 Publicació de la llista ordenada amb puntuació definitiva: 26 de juny de 2020. 

 Publicació de l'oferta final:  7 de juliol de 2020. 

 Publicació de les llistes d'alumnat admès i llista d’espera: 7 de juliol de 2020. 

PERÍODE DE MATRÍCULA 
 

 ORDINÀRIA: del 8 al 14 de juliol de 2020 amb plaça assignada o confirmació de la plaça   
 

 EXTRAORDINÀRIA: del 7 al 10 de setembre de 2020. 
      (per als alumnes que han recuperat alguna assignatura al setembre). 

 
                             
      I haureu de portar-nos: 
      - 2 fotos mida DNI 
      - certificat d’estudis finalitzats 
 
        El dia de la matrícula:       - Recollir el full amb el núm. de compte per l’ingrés de l’Assegurança Escolar            

                                                           Obligatòria i la quota del material escolar.  
                                                       Haureu de portar el resguard de l’ingrés a secretaria.           
       

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/#_blank
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat
http://www.insdespuig.cat/

