
 
   
 

  
   

 
 

 

Documentació a presentar al fer la preinscripció: 

o Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta 
d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 

o Si l’alumne és menor d’edat, original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, 
mare, tutor/a legal o guardador/a de fet. Si es tracta d’estrangers comunitaris, 
document d’identitat del país d’origen. 

o Si l’alumne és menor d’edat, original i fotocòpia del llibre de família o altres 
documents relatius a la filiació. 

o Documentació que acrediti els criteris de prioritat, si s’han al·legat a la sol·licitud 
de preinscripció, si no s’ha realitzat electrònicament. 

o Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels cursos avaluats de l’ESO. 

o Full de la tria d’optatives de batxillerat, degudament emplenat. 

Documentació a presentar al fer la matrícula: 

o 1 fotografia recent mida carnet. 

o Resguard del pagament de la Quota de centre o de l’Assegurança EO. 

o Fotocòpia del resguard del títol de Graduat en Educació Secundària. 
 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  
Matí: de 9 a 14h. 
Tel. 973 44 57 21 

 

 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

Preinscripció 
• Oferta inicial de places escolars: 7 de maig de 2020 
• Presentació de sol·licituds: de l'11 al 15 de maig de 2020, ambdós inclosos 
• Presentació de documentació: fins al 19 de maig de 2020 
• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020 
• Presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2020 
• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de 

juny de 2020 
• Sorteig del número de desempat: 16 de juny de 2020, a les 11 h, als serveis 

centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona) 
• Llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2020 
• Oferta final de places escolars: 8 de juliol de 2020 
• Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 10 de juliol de 2020 

Matrícula 
• Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 13 al 17 de juliol de 2020, 

ambdós inclosos 
• Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la 

seva continuació al centre: del 13 al 17 de juliol de 2020 
• Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de 

setembre de 2020 
 
 
 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA  
CURS 2020-21 
BATXILLERAT  


