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PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA – CURS 2020-2021 

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I 
MATRÍCULA PER AL CURS 2020-2021 

Calendari	de	preinscripció	i	matrícula	

Preinscripció:  
− Oferta incial de places escolars: 21 de maig de 2020 

− Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos 

− Presentació de documentació: fins el 4 de juny de 2020 

Avís: les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden canviar 

en funció de l’evolució de la pandèmia 

− Llistat de sol·licituds amb puntuació provisional: 15 de juny de 2020. 

− Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020. 

− Llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020. 

− Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020 a les, 11 hores. 

− Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020. 

− Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020. 

− Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020. 

Matrícula: 
− Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós 

inclosos. 
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− Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva 

continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020. 

− Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre. 

Presentació de la sol·licitud de preinscripció 
Per als usuaris que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en 

suport informàtic, prioritàriament s’ha de fer de manera no presencial, o sigui, han d’enviar 

el resguard de la sol·licitud per les dues cares i la documentació necessària, escanejada o 

fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer 

lloc (institutxxvolimpiada@xtec.cat) amb el nom i cognoms de l’alumne/a i el número de la 

sol·licitud de la preinscripció en l’apartat “Assumpte” del correu que ens envieu. 

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del 

correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta.  

- El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què 

el sol·licitant en tingui constància. 

- Així mateix, aquells alumnes que hagin fet sol·licitud electrònica però què hagin 

d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho poden fer enviant un correu 

electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant la 

documentació escanejada o fotografiada, amb el nom i cognoms de l’alumne/a i el 

número de la sol·licitud de la preinscripció en l’apartat “Assumpte” del correu que ens 

envieu. En aquests casos el centre també ha de contestar aquest correu justificant la 

recepció de la documentació. 

Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més 

tard que el període de presentació de sol·licituds. 

De manera excepcional, per als casos en què no es pugui evitar la presència dels usuaris, els 

centres hauran d’organitzar la presentació del resguard de sol·licitud i/o la documentació 

assignant una cita prèvia a l’aplicatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, que trobareu també al web de l’institut per a l’accés al centre o per telèfon 
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932890630. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar 

cues i aglomeracions. 

Publicació de les llistes de barem, d’assignació i d’espera 

Es penjaran llistes amb les dades personals, però anònimes (sense nom i cognoms) perquè 

sinó seria il·legal, al web de l’institut. 

Reclamacions a la llista de barem provisional 

Les reclamacions es faran, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia 

electrònica del centre igual que les sol·licituds en suport informàtic i també amb el nom i 

cognom de l’alumne/a i número de sol·licitud a l’apartat “Assumpte” del correu que ens 

envieu. I també el centre ha d’enviar resposta com a justificant de recepció de la reclamació. 

El centre també organitzarà, de manera excepcional, i amb cita prèvia, la presència de 

l’usuari. 

Preinscripció batxillerat 2020-2021  

  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

