
Calendari Preinscripció Batxillerat 2019-2020.docx 

 
PROCÉS DE  

PREINSCRIPCIÓ I 
MATRÍCULA CURS  

2019-2020 
 

 
 

 
 
 

BATXILLERAT 
 
Qui ha de fer la preinscripció al Batxillerat? 
• Qui vulgui accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que es cursa l'ESO. 
• Qui vulgui accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si es cursa o s'ha cursat un cicle formatiu encara 

que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat. 
• Qui vulgui accedir al batxillerat de la modalitat d'arts. 

  



Sol·licitud 

• La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic 
disponible al web del Departament d'Educació.  

• Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no fa els 18 anys durant 
l'any 2019) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant 
el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne/a. 

• 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. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona 
sol·licitant. 

• Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número 
de registre d'entrada, que es rep a l'adreça de correu electrònic indicada al formulari. 

• Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en 
suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb 
aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, 
acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera 
opció dins el termini establert per a la documentació. 

• En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s'accepten sol·licituds presentades 
únicament en paper. 

Admissió Batxibac 
• Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s'han de formalitzar mitjançant el model disponible al 

web del Departament d'Educació d'acord amb el calendari 
• Els alumnes que volen cursar el currículum mixt Batxibac han d'acreditar com a mínim un nivell B1 de 

francès del marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant el diploma B1 del DELF 
scolaire, el diploma B1del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o han de superar una 
prova de nivell en llengua francesa. 

• L'admissió d'alumnes en aquestes places reservades, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, 
s'efectua per ordre de qualificació mitjana d'ESO, o dels tres primers cursos en cas que es s'estigui 
cursant quart d'ESO 

1. CALENDARI 
DATA ACCIÓ ETAPA 
10 de maig de 2019 Publicació oferta inicial Batxillerat 
14 al 21 de maig de 2019 Presentació de sol·licituds (ambdós inclosos). Es pot 

presentar la documentació fins el 23.05.2019 
Batxillerat 

4 de juny de 2019 Publicació de les llistes amb puntuació provisional Batxillerat 
5 al 12 de juny de 2019 Termini de reclamació Batxillerat 
17 de juny de 2019 Llista de sol·licituds de preinscripció al Centre un cop 

resoltes les reclamacions 
Batxillerat 

18 de juny de 2019 Sorteig públic número de desempat Batxillerat 
21 de juny de 2019 Publicació de la llista ordenada definitiva Batxillerat 
5 de juliol de 2019 Publicació de l’oferta final Batxillerat 
8 de juliol de 2019 Publicació de les llistes l’alumnat admès i llista d’espera Batxillerat 
9 al 15 de juliol de 2019 Període de matrícula ordinària per a alumnes 

preinscrits o alumnes amb confirmació de matrícula 
pendents del període extraordinari. 

Batxillerat 

6 al 10 de setembre de 2019 Període de matrícula extraordinària pendents 
setembre 

Batxillerat 

26 d’abril de 2019 Publicació de l’oferta de places reservades al Batxibac Batxibac 
2 al 6 de maig de 2019 Període de presentació de sol·licituds al Centre Batxibac 
13 de maig de 2019 Publicació al Centre de la llista d’admesos/admeses Batxibac 



 
 

2. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

1. SI LA SOL·LICITUD ES FA MITJANÇANT EL FORMULARI ELECTRÒNIC 
DOCUMENTS PRESENTAR ETAPA 
• - • No cal presentar cap documentació identificativa  Batxillerat 
• Resguard de 

sol·licitud 
• Poden presentar el resguard de la sol·licitud 

corresponent al centre escollit en primera opció 
Batxillerat 

 

2. SI LA SOL·LICITUD ES FA MITJANÇANT SUPORT INFORMÀTIC 
DOCUMENTS PRESENTAR ETAPA 
• Alumne major d’edat 

o fa els anys durant el 
2019 

• Original i fotocòpia del DNI o NIE o passaport de 
l’alumne -si no s’han validat les dades 
telemàticament- 

Batxillerat 

• Alumne menor d’edat • Original i fotocòpia del DNI o NIE o passaport del 
pare/mare/responsable -si no s’han validat les 
dades telemàticament- 

• Original i fotocòpia del DNI o NIE o passaport de 
l’alumne-si no s’han validat les dades 
telemàticament- 

• Original i fotocòpia del Llibre de Família o altres 
documents relatius a la filiació 

Batxillerat 

•  • Cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, 
acompanyat de la documentació acreditativa 
corresponent, presentar-lo al centre demanat en 
primera opció dins el termini establert per a la 
documentació 

Batxillerat 

 

3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER ALS CRITERIS DE PRIORITAT 
 

 CRITERIS DOCUMENTS ETAPA 
 CRITERIS ESPECÍFICS  
 • Estudis de música i dansa  Acreditar en el moment de la matrícula Batxillerat 
 • Programes esportius d’alt 

rendiment 
Certificat del Consell Català de l’Esport. 
Publicació de llista de la relació 
d’esportistes d’alt nivell al DOGC o al BOE 

Batxillerat 

 
 CRITERIS GENERALS PUNTS 

A • Germans escolaritzats al 
Centre 

• Pares o tutors legals 
treballant al Centre 

Centre 40 punts 

B • Proximitat del domicili àrea 
d’influència 

Obtenció electrònica per part del 
Departament. Si no és així DNI 
Si no coincideix adreça: Renovar DNI ò 
document acreditatiu  

30 punts 



 • Adreça lloc de treball de 
pares, mare o responsable 
en àrea d’influència 

Certificat empresa o còpia contracte 
laboral o document 036 o 037 

20 punts 

C • Renda garantida de 
ciutadania 

Documentació acreditativa de ser 
beneficiari/ària 

10 punts 

D • Discapacitat =>33% 
alumne/pare/mare 

Certificat de discapacitat de Benestar i 
família o altres organismes competents 

10 punts 

E • Expedient acadèmic. 
Qualificació mitjana 

S’obté automàticament de de la base de 
dades del Departament d’Educació -
cursos 4t d’ESO a partir de 2017-2018-. 
Presentar reclamació, si s’escau, amb un 
certificat de qualificació abans de finalitzar 
el període de reclamació. 

Nota mitjana 

 CRITERIS COMPLEMENTARIS  
 • Família nombrosa 

• Família monoparental 
S’obté automàticament de de la base de 
dades del Departament de Treball. Si no, 
presentar document acreditatiu vigent 
abans de finalitzar període de reclamació. 
Original i fotocòpia 

15 punts 

 

4. PROCÉS DE MATRÍCULA 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
A més a més dels sol·licitats en el procés de preinscripció: 

 DOCUMENTS ETAPA 
 • Documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés. Batxillerat 
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona que sol·licita –pare, mare, 

responsable- si no estava actualitzat en el seu moment 
• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne – si no estava actualitzat en 

el seu moment 

Batxillerat 

 • Cal omplir i autoritzar la documentació lliurada al Centre de:  
• Full de confirmació de matrícula 
• Caràcter propi del Centre 
• Carta compromís educatiu 
• Document de tractament de dades 
• Drets d’imatge 
• Utilització d’eines digitals 

Batxillerat 
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