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PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2020-21 
 

 
Les instruccions per part del Departament d’Educaci ó per la PREINSCRIPCIÓ: 

 

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 I LA DOC UMENTACIÓ 

NECESSÀRIA, ESCANEJADA O FOTOGRAFIADA , mitjançant un correu 

(c5002684@xtec.cat) del centre demanat en primera opció. 

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. 

• Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba 
amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni 
tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne 
que es pugui validar electrònicament. 

• Si s'ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el 
resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i 
en el termini establert. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'haurà 
de presentar la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de 
l'alumne. 

 

Així mateix, aquells alumnes que hagin fet SOL·LICITUD ELECTRÒNICA  però que hagin 

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

electrònic (c5002684@xtec.cat) demanat en primera opció, adjuntant la documentació 

escanejada o fotografiada. En aquest 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 els sol·licitants no es pugui evitar la 

presencialitat, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds assignant una 

cita prèvia  per a l’accés al centre (trucant al telèfon: 973 26 54 38). 

Horari d’atenció serà de 9:00 a 13:30. 

 

Per la consulta de les llistes provisionals : es generaran les llistes que s’han de publicar 

durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades 

per a què els centres les puguin publicar al seu web. 

Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant 

pot fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya. 

 

La presentació de reclamacions  a les dades publicades en la llista de barem provisional 

es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a c5002684@xtec.cat 

 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA:   

 

Presentació de sol·licitud ELECTRÒNICA O EN SUPORT INFORMÀTIC del 27 al 3 de 

JUNY 2020, ambdós inclosos 

 

Si, excepcionalment, s’ha de fer presencial, cal co ncertar CITA PRÈVIA:   

del 27 al 3 de JUNY 

                                                                       

Matricula admesos a Batxillerat  del 8 al 14 de jul iol 2020 (ja rebreu les indicacions 

més endavant) 

DOCUMENTACIÓ identificativa 

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2019, ha de presentar l'original i 

una fotocòpia del DNI, NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el 

document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'orígen 

si es tracta d'estrangers comunitaris. 

Si l'alumne és menor d'edat  i no fa els 18 anys durany l'any 2019, ha de presentar els 

documents següents: 
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o Original i fotocòpia del DNI, NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut 

validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del 

país d'orígen si es tracta d'estrangers comunitaris. 

o Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si 

està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. 

o Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, A 

Lleida no hi   ha àrees d’ influència a Batxillerat: 10 punts  Original i fotocòpia del DNI o 

NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas 

que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del 

document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris. 

 

 

 

 

Qualsevol consulta al correu c5002684@xtec.cat .                     Gràcies    


