
 

BATXILLERAT 
Terminis. 

• Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny 
• Matrícula: 8 al 14 de juliol 

Tràmits a realitzar. 

1. Presentació de sol·licitud de preinscripció 

Hi ha dues possibilitats. En qualsevol de les dues, caldrà fer la preinscripció en aquest 
enllaç del departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/9388-batxillerat?moda=1 

A) Mitjançant formulari electrònic. 

La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic de la Generalitat mitjançant el 
formulari electrònic.  

Per poder utilitzar aquest formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital 
(com ara el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil) i el 
número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta en el Registre d'Alumnes de 
Catalunya (RALC). Aquest número es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de 
l'alumne i també el pot facilitar el centre on s'han cursat ensenyaments des del curs 
2015-2016. En casos excepcionals, durant el període de preinscripció, també es pot 
sol·licitar a les àrees territorials del Departament d'Educació, acreditant-se amb el DNI o 
document equivalent.  

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica acaba amb l'enviament del formulari 
i no es presentarà cap còpia al centre. Aquells alumnes que hagin fet la sol·licitud 
electrònica posant el nostre centre com a primera opció (codi centre 08000761) i que 
hagin  d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho poden fer enviant un 
correu electrònic a l’adreça badalones@badalones.com adjuntant la documentació 
escanejada o fotografiada.  

Així mateix, encara que a la sol.licitud electrònica els indiqui que no han d’acreditar 
documentalment cap criteri de prioritat, els agrairíem que igualment ens enviïn un 
correu electrònic a l’adreça badalones@badalones.com o oficina@badalones.com a fi 
de completar l’expedient del seu/va fill/a.  

*La relació dels documents a presentar queda detallada al final d’aquest escrit. 

INSTRUCCIONS SOBRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I 
MATRÍCULA DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DEL CURS 
2020/21 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA.  
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 B) Mitjançant suport informàtic. 

Per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la 
sol·licitud en suport informàtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la  
sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del 
resguard de la sol·licitud (s’ha de signar abans d’enviar) i la documentació necessària, 
escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a l’adreça badalones@badalones.com. 
El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què 
el sol·licitant en tingui constància. 

*La relació dels documents a presentar queda detallada al final d’aquest escrit. 
  
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.  

Casos en què en què no es pugui evitar la presencialitat. 
En aquests casos, de manera excepcional, l’escola organitzarà, des del primer dia del 
termini de presentació de les sol·licituds, un sistema de cita prèvia que possibiliti 
l’accés al centre per a la presentació del resguard de sol·licitud i/o la documentació.   

Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició 
dels usuaris al web. www.badalones.com , o per  telèfon (93.389.57.16)  

La finalitat de la cita prèvia és gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i 
aglomeracions per aquelles persones que necessitin suport per presentar la sol·licitud. 
Cal tenir en compte que per a aquests casos les autoritats ens han donat les 
instruccions següents: 

▪ Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 
(preferiblement una sola persona).  

▪ Cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o 
fotocopiar. 

▪ Cal portar mascareta i guants.  

▪ No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període 
de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden  autoritzar per 
escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

▪ Cal tenir present que amb l’obertura dels centres per al tràmit de preinscripció només 
està prevista la utilització dels espais imprescindibles per al treball administratiu. Per 
tant, no serà possible realitzar visites als centres. La informació que consta a la 
pàgina web de la nostra escola inclou amb tot el detall possible les característiques 
del nostre centre i del nostre projecte educatiu.    
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Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matriculació poden consultar 
l’apartat de preinscripció del web “Estudiar a Catalunya”  

 *DOCUMENTACIÓ PER COMPLETAR PREINSCRIPCIÓ (BATXILLERAT):  

	 > 2 fotografies alumne/a (tamany carnet). 
	 > Fotocòpia DNI pare, mare i alumne/a. 
	 > Fotocòpia del llibre de família on surt la inscripció del pare, la mare (pàg.2) i pàg. inscripció alumne/

a. 
	 > Fotocòpia de la TIS (targeta sanitària) de l'alumme/a. 
	 > Número de la Seguretat Social de l'alumne/a.  
	 > Certificat de la nota mitjana d'E.S.O. (1r, 2n i 3r).  
	 > Identificador de l'alumne/a del Registre d'alumnes (RALC). Cal demanar-ho al centre actual. 
	 > Resolució de discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, pare, mare o germà, si és el cas. 
	 > Fotocòpia del carnet de família nombrosa/monoparental, si és el cas.  

	  

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

Terminis. 

• Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: del 2 al 8 de juny. 
• Matrícula: del 1 al 7 de setembre. 

Tràmits a realitzar. 

1. Presentació de sol·licitud de preinscripció 

Hi ha dues possibilitats. 

A) Mitjançant formulari electrònic. 

La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic de la Generalitat mitjançant el 
formulari electrònic.  

Per poder utilitzar aquest formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital 
(com ara el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil) i el 
número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta en el Registre d'Alumnes de 
Catalunya (RALC). Aquest número es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de 
l'alumne i també el pot facilitar el centre on s'han cursat ensenyaments des del curs 
2015-2016. En casos excepcionals, durant el període de preinscripció, també es pot 
sol·licitar a les àrees territorials del Departament d'Educació, acreditant-se amb el DNI o 
document equivalent.  

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica acaba amb l'enviament del formulari 
i no es presentarà cap còpia al centre. Aquells alumnes que hagin fet la sol·licitud 
electrònica posant el nostre centre com a primera opció (codi centre 08000761) i que 
hagin  d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho poden fer enviant un 
correu electrònic a l’adreça badalones@badalones.com  adjuntant la documentació 
escanejada o fotografiada.  
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Així mateix, encara que a la sol.licitud electrònica els indiqui que no han d’acreditar 
documentalment cap criteri de prioritat, els agrairíem que igualment ens enviïn un 
correu electrònic a l’adreça badalones@badalones.com o oficina@badalones.com a fi 
de completar l’expedient del seu/va fill/a.  

*La relació dels documents a presentar queda detallada al final d’aquest escrit 

B) Mitjançant suport informàtic. 

Per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la 
sol·licitud en suport informàtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la  
sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del 
resguard de la sol·licitud (s’ha de signar abans d’enviar) i la documentació necessària, 
escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a l’adreça badalones@badalones.com. 
El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què 
el sol·licitant en tingui constància. 

*La relació dels documents a presentar queda detallada al final d’aquest escrit. 
  
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.  

Casos en què en què no es pugui evitar la presencialitat. 

En aquests casos, de manera excepcional, l’escola organitzarà, des del primer dia del 
termini de presentació de les sol·licituds, un sistema de cita prèvia que possibiliti 
l’accés al centre per a la presentació del resguard de sol·licitud i/o la documentació, 
sempre que l’autoritat competent no disposi el contrari.   

Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició 
dels usuaris al web. www.badalones.com , o per  telèfon (93.389.57.16)  

La finalitat de la cita prèvia és gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i 
aglomeracions per aquelles persones que necessitin suport per presentar la sol·licitud. 
Cal tenir en compte que per a aquests casos les autoritats ens han donat les 
instruccions següents: 

▪ Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 
(preferiblement una sola persona).  

▪ Cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar. 

▪ Cal portar mascareta i guants.  

▪ No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període 
de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden  autoritzar per 
escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

▪ Cal tenir present que amb l’obertura dels centres per al tràmit de preinscripció només 
està prevista la utilització dels espais imprescindibles per al treball administratiu. Per 
tant, no serà possible realitzar visites als centres. La informació que consta a la 
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pàgina web de la nostra escola inclou amb tot el detall possible les característiques 
del nostre centre i del nostre projecte educatiu.    

  

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matriculació poden consultar 
l’apartat de preinscripció del web “Estudiar a Catalunya”  

DOCUMENTACIÓ PER COMPLETAR PREINSCRIPCIÓ (CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ) 

	 > 2 fotografies alumne/a (mida carnet).  
 	 > Fotocòpia DNI pare, mare i alumne/a. 
 	 > Fotocòpia del llibre de família on surt la inscripció del pare, la mare (pàg.2) i pàg. 

Inscripció alumne/a. 
 	 > Fotocòpia de la TIS (targeta sanitària) de l'alumme/a.  
 	 > Número de la Seguretat Social de l'alumne/a.  
 	 > Certificat de la nota mitjana d'E.S.O. (1r, 2n i 3r)  
 	 > Identificador de l'alumne/a del Registre d'alumnes (RALC). Cal demanar-ho al 

centre actual. 
 	  


