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INSTRUCCIONS PREINSCRIPCIÓ BATXILLERATS 

CURS 2020-2021 
 

Preinscripció  ................................................  27 de maig al 3 de juny 
 

Matrícula  ...........................................................  8 al 14 de juliol 
 

LA PREINSCRIPCIÓ ES REALITZARÀ ON-LINE a través del portal del Departament d’Educació 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ .(Pendent de confirmar) 
 

No s’acceptaran sol·licituds presentades en paper. 
 

Per a realitzar la preinscripció necessitareu tenir el número d’identificador de l’alumne (IDALU) 

que us el pot facilitar el centre actual  o el podeu consultar a : 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne 
 

 Hi ha dues opcions per fer la preinscripció:  
 

a) Sol·licitud electrònica:  

L’alumne (si és major d’edat) o el pare/mare/tutor/a legal (si l’alumne és menor d’edat) omplirà el formulari 
de sol·licitud electrònica a traves de la web de la Generalitat. Cal disposar de IdCat Mòbil (o certificat 
digital). En cas d’haver d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment s’ha de fer arribar aquesta 
documentació escanejada o fotografiada al correu electrònic a8024303@xtec.cat.  
 

b) Amb suport informàtic:  

Per poder realitzar la preinscripció amb suport informàtic no és necessari disposar d’un certificat digital o 
IdCat Mòbil. L’alumne, pare/mare o tutor/a legal omplirà el formulari en suport informàtic disponible a la 
web de la Generalitat. En aquest cas el centre ha de validar la preinscripció, un cop rebuda la 
documentació i el resguard de sol·licitud. Si no es presenta aquest document i la documentació 
identificativa prevista, la sol·licitud no es considera formalitzada. 
 

Una vegada omplerta i registrada la preinscripció caldrà que ens feu arribar el resguard resultant 
juntament amb la següent documentació al nostre correu electrònic a8024303@xtec.cat 
 

Documentació que caldrà adjuntar escanejada o fotografiada juntament amb el resguard de preinscripció : 
 

*Fotocòpia del DNI de l’alumne/a  

*Fotocòpia del DNI dels pares 

*Fotocòpia del llibre de família de la pàgina on surten els pares   i   la pàgina de l’alumne/a 

*Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a (TIS). 

*Altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d’aplicació del barem:  

(Certificat emès per l’empresa, targeta o certificat acreditatiu de discapacitat de grau igual o superior al 33%, carnet 

de família nombrosa o monoparental vigent, document beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima 

d’inserció). 
 

El centre revisarà la documentació aportada, si es té cap dubte sobre la seva veracitat podrà requerir la 
presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar 
les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió. 

El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què els sol·licitant en tingui 
constància. 

Els alumnes que cursaran batxillerat hauran de disposar d’ordinador portàtil propi.  

Característiques mínimes:  Processador: Intel I3 o similar (Recomanable I5)   
RAM: 4GB (Recomanable 8GB) 
Disc Dur: Tipus HDD (Recomanable SSD) 
Duració bateria: 4hores o més. 

 
Per temes de seguretat, haurien de portar de Sistema Operatiu Windows 10 o similars (els anteriors ja no 
tenen manteniment per part de Microsoft). 
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