
 
 

 
 Preinscripció Batxillerat curs 2019-2020 

 
 
  

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ 
 
 
 
 
 
 
Què és la preinscripció? 
La preinscripció és el procés pel qual se sol·licita l’admissió per obtenir una plaça en una escola 
finançada amb fons públics (pública o privada concertada). 
 
Han de sol·licitar la preinscripció tots els alumnes que han d’entrar al batxillerat, cicles formatius o 
ensenyaments d’Arts plàstiques i Disseny. També s’han de preinscriure tots els alumnes que volen o 
han de canviar de centre o que no s’han matriculat el curs anterior. 
 
Podeu obtenir informació sobre la preinscripció 
 

- als centres docents, 
- a través de la campanya informativa del Departament d’Educació, a la ràdio i a la premsa 
- a Internet: www.edubcn.cat  i  www.gencat.cat/preinscripcio  

 

Calendari de preinscripció i matriculació de Batxillerat 2019-2020 
 

 
 
BAREMACIÓ: 
 
Criteris Generals: 
  
- Germà al centre o pares o tutors que treballen al centre     40 punts. 
- Domicili dins del districte ( científic i humanístic )      30 punts. 
- Domicili del centre de treball dins del districte      20 punts. 
- Domicili dins del municipi, però NO al districte      10 punts. 
- Domicili dins del municipi ( artístic)       30 punts. 
- Beneficiaris renda mínima d’inserció        10 punts. 
- Discapacitat de l’alumne, pare, mare, germà      10 punts. 
- En el cas del Batxillerat, a més, també puntua l’expedient acadèmic. 

Criteris complementaris (a efectes de desempat): 

- Família nombrosa / Família monoparental       15 punts. 
 
 
 

 BATXILLERAT 

Presentació de Sol·licituds 
Llistes amb Baremació 
Sorteig públic 
Llistes d’admesos 
Període de Matriculació (ordinària) 
Període de Matriculació (Extraordinària) 
(per alumnes de BTX2 amb assignatures pendents del juny) 

- del 14 al 21 de maig 
- 17 de juny 
- 18 de juny a les 11 hores 
- 8 de juliol 
- del 9 al 15 de juliol 
 
- del 6 al 10 de setembre 

El DECRET 75/2007, de 27 de març publicat al DOGC núm. 4852 de 29-03-2007, estableix el 
procediment d’admissió als centres educatius. En data 7 de febrer s’ha publicat al DOGC núm 7805 
el DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del DECRET 75/2007 pel qual s’estableix el 
procediment d’admissió de l’alumnat als centres en ensenyaments sufragats amb fons públics per 
al curs 2019-2020 
 

         

S’exclouen entre si 

http://www.gencat.cat/preinscripcio


En el marc del desenvolupament de l'Administració electrònica, el Departament d’Ensenyament 
posarà en marxa el procediment de preinscripció electrònica pels estudis de Batxillerat, per tal de 
simplificar els tràmits administratius i documentals, i aprofitant sempre que sigui possible les 
tecnologies digitals, eliminant tots aquells tràmits i actuacions que permeten reduir el nombre de 
documents que es demanen als ciutadans així com també la necessitat de fer tràmits de manera 
presencial. 
 
La preinscripció per als estudis de Batxillerat per al curs 2019-2020 es concretarà en dues modalitats 
de tràmits. En principi, hauríeu de seguir el procediment de la SOL.LICITUD ELECTRÒNICA. Només 
en cas que estigueu en un d’aquests tres supòsits, haureu de seguir el procediment de la 
SOL.LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: 

• Alumnes sense cap sistema d'identificació electrònica 
• Alumnes de fora de Catalunya 
• Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016. 

 

SOL.LICITUD ELECTRÒNICA Amb IDCAT mòbil ( certificat digital ) + IDALU   
 
El Departament d’Educació posa a disposició una sol·licitud o formulari electrònic per tal que les 
persones interessades puguin dur a terme el tràmit de forma telemàtica.  
Volem remarcar que: 

1. Per utilitzar el formulari cal la identificació d’un dels tutors (si l’alumne/a és menor d’edat) 
o de l’alumne/a major d’edat, mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o qualsevol 
certificat digital vàlid) i el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU).  

2. Totes les dades ( personals dels tutors i de l’alumne/a, postals, acadèmiques, criteris 
complementaris etc...  ) es recuperen de les bases de dades de la Generalitat i únicament es 
podran modificar les dades postals.  

3. Seguidament s’han d’especificar, per ordre de preferència, els centres i modalitats de 
Batxillerat triats.  

4. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari. 
En aquest cas, no s'ha de presentar cap còpia al centre. S’hauran de presentar els requisits 
acadèmics al·legats (nota mitjana dels 3 primers cursos  de l’ESO) en el cas que no s’hagi 
pogut comprovar a les bases de dades del Departament d’Educació o qualsevol altre requisit 
que estigui pendent de validar a la sol·licitud de preinscripció. 

5. Tot i que no ens hagueu d’enviar cap còpia del formulari, us agrairem que ens feu saber que 
som la vostra primera opció per tal de fer el seguiment del procés  i la corresponent validació. 

 
 
SOL.LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC  
 
La persona interessada ha d’emplenar el formulari amb suport informàtic habilitat dins el termini 
previst per a la presentació de sol·licituds. 
En el moment d’enviar la sol·licitud, s'intenta validar electrònicament el DNI/NIE. Per això és molt 
important introduir les dades personals tal com consten al document d’identitat.  
S’haurà de presentar al centre triat en primera opció: 

• El resguard de la sol·licitud telemàtica signat. 
• L’original i fotocòpia del document identificatiu del sol·licitant ( pare/mare/tutor legal o 

alumne major d’edat ) 
• L’original i fotocòpia del document d’identitat de l’alumne ( en cas de ser menor d’edat ) 
• L’original i fotocòpia del llibre de família o altres documents referents a la filiació. 

Si no es presenta el resguard al centre, amb la documentació requerida dins dels terminis legals 
establerts,  la sol·licitud no es considerarà presentada. 
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