
INF04 PMFs Preinscripció Batxillerat.

• Dates presentació : la sol·licitud de preinscripció de Batxillerat, l'has de presentar de
l'11 al 17 de maig i has d'adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que
correspongui.  La documentació que no hagis pogut  adjuntar durant  el  període de
presentació de sol·licituds, la pots afegir fins el 18 de maig.

És molt important que respectis les dates, i  sobretot que revisis les llistes provisionals
per si hi ha errades, i les dates de reclamacions en cas d’errada en les llistes perquè totes
les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a
l'hora d'obtenir la plaça.

• Qui ha de presentar la sol·licitud de preinscripció de Batxillerat?

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció tots els alumnes nous al centre que volen
accedir a qualsevol de les dues modalitats Ciències i Tecnologia o Humanitats i Ciències
Socials.

• Què necessito per fer la preinscripció?

    •  Ordinador,  tauleta o telèfon mòbil  amb connexió a Internet:  Et  caldrà un dispositiu
electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.

    • Eina d'identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que
tingui una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o
l'idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.

    • Codi identificador de l'alumne o l'alumna, RALC: Quan les sol·licituds de preinscripció es
fan electrònicament cal tenir preparat el codi identificador de l'alumne o l'alumna. Aquest
codi  es  pot  consultar  en  aquest  mateix  web,  en  l'apartat  Consulta  de  l'identificador  de
l'alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, el pare, la mare o el tutor o la
tutora legal que faci el tràmit s'ha d'autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de
naixement de l'alumne i,  un cop validada, mostra la informació en pantalla.  És important
verificar  també  que  tota  la  informació  que  hi  apareix  és  correcta.  En  cas  contrari,  cal
sol·licitar una rectificació de les dades.

    • Documentació identificativa. És necessària quan l'alumne no té el codi identificador o si
la sol·licitud es fa en suport informàtic: El llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o
tutora que fa la gestió si l'alumne és menor. Si és el cas, el passaport o document d'identitat
d'un país membre de la Unió Europea. Si l'alumne és major de 18 només cal presentar el
seu DNI. Cal escanejar o fotografiar aquesta documentació i adjuntar-la.

    • Documentació acreditativa de l'expedient acadèmic.

        ◦ Si es tracta d'alumnes que han finalitzat l'ESO a partir del curs 2017-2018 o estan
cursant  quart  d'ESO  actualment,  no  cal  presentar  cap  acreditació  perquè  s'obté
automàticament del Departament d'Educació. En la resta de casos cal presentar:

        ◦ Els alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya abans del curs 2017-2018 han
adjuntar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa.

        ◦ Si són estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament
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bàsic on apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

        ◦ Els alumnes que al·leguen un estudi estranger i aquest estudi no està homologat a
Catalunya des l'any 2016:

            ▪ Cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues
cares) on consti l'homologació.

            ▪ Si en la credencial no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, es pot
demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació. (IMPORTANT: si no
es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera
que és un 5.)

            ▪  Si  l'alumne/a encara no ha finalitzat  aquests estudis  en el  moment  de la
preinscripció i per això no s'ha pogut iniciar el tràmit d'homologació:

            ▪ Es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al
procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita
que s'ha iniciat l'expedient d'homologació. En aquest cas, la qualificació es considera que és
un 5.

• Dates de la preinscripció

Presentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic)  De l’11 al 17 de maig

Presentació de documentació Fins al 18 de maig

Publicació de llistes amb el barem provisional 8 de juny

Presentació de reclamacions Del 9 al 15 de juny

Publicació de llistes ordenades 23 de juny

Publicació de les llistes d'admesos 9 de juliol

Període de matrícula ordinària Del 12 al 16 de juliol

Matriculació extraordinària Del 7-10 setembre. 
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