
 

 
 

 

PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA 
BATXILLERAT    curs 2021-22 

 
Codi del centre: 08077472 

 
Cal fer la preinscripció quan es sol·licita fer el batxillerat en un 

centre diferent al que s’ha cursat quart d’ESO. 

 

 
Calendari 

Difusió de l’oferta de places provisional 7  de maig 

Presentació de sol·licituds i/o modificació de sol·licituds De l'11 al 17 de maig de 

2021 
Presentació de documentació acreditativa que no hagi pogut 
adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds 

Fins el 18 de maig 

Publicació de llistes amb la puntuació provisional 8 de juny 

Presentació de reclamacions al barem  provisional Del 9 al 15 de juny 

Publicació de llistes de sol·licituds amb puntuació un cop 
resoltes les reclamacions 

18 de juny 

Sorteig número de desempat 18 de juny 

Publicació de llista ordenada  23 de juny 

Publicació oferta  final de places  7 de juliol 

Publicació de les llistes d’admesos i d’espera 9 de juliol 

FASE de matrícula 

Període de matriculació ordinària del 12 al 16 de juliol 

Període de matriculació extraordinària del 7 al 10 de setembre 

Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert (art.8.5) 
es considera que renuncien a la plaça adjudicada (període per matricular-se 
del 12 al 16 de juliol de 2021) 

 

 

 



 

PERÍODE  
 

De l’11 al 17 de maig 2021 

Alumnes nous al centre: 

Què has de fer?? 
 

1. Omplir el formulari de sol·licitud que trobaràs a  
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/ 

 
           
Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per 
acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat 
d’assignació de places. Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal 
escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los 
disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja 
sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar. 
En aquest enllaç tens informació sobre la documentació que cal adjuntar. 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/informat/prepara-documentacio/ 
 
         

2. Omplir  el qüestionari d’ús intern de les dades personals-plataforma ALÈXIA. 
 

         https://tinyurl.com/4byjzyuj 

*Ull: L’exercici (any escolar) ha d’estar marcat 2021 i triar els estudis i 
nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Omplir el formulari-intern de TRIA OPTATIVES proper curs.   
 

https://forms.gle/FnzMtQNnV1RdfZoJ9 
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INFORMACIÓ (manuals online)  

 Com fer la preinscripció:  

https://www.youtube.com/watch?v=7Jz8gYBFCFM  

 Com obtenir el idCAT mòbil:  

https://youtu.be/xylI9d-nFBM 

  Com digitalitzar els documents per als tràmits en línia:  

https://youtu.be/0l6JyatO37E 
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