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Informació a les famílies 
Calendari de preinscripció, matriculació, confirmacions de matrícula i altres 

14 de maig de 2020 

 
Us passem les dates que el Departament d’Educació està preveient per al procés de preinscripció i 
matriculació per al curs 2020-2021. I subsidiàriament, les dates que l’Institut Joan Brudieu preveu 
respecte al procés de confirmacions de matrícula de l’alumnat propi. 
 
Per a fer possible la realització d’aquest procediment, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït 
alguns canvis en la gestió, incorporant totes les mesures de prevenció imprescindibles per a poder 
realitzar les gestions de forma segura, tant per als treballadors implicats com per a la ciutadania. 
 
Aquests canvis es concreten, sobretot, en: 

- Les sol·licituds es realitzen, majoritàriament, de manera electrònica. 
- La documentació pertinent, escanejada o fotografiada, amb bones condicions de llegibilitat, 

i la documentació del centre, que s’ha transformat en PDF emplenable, s’han de lliurar a la 
bústia electrònica del centre (secretaria@insjoanbrudieu.cat), en els terminis establerts. 

- Tota consulta o petició d’informació es realitzarà a través del telèfon (+34) 973 35 04 03, de 
les 9:00 h a les 13:30 h, o del correu electrònic secretaria@insjoanbrudieu.cat. 

- En cas que sigui necessària la presencialitat per a una correcta atenció, caldrà demanar una 
cita prèvia per a l’accés al centre. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes 
d'atenció al públic i evitar la concentració innecessària de persones. 

 
Totes aquestes modificacions quedaran recollides en el documents que s’estan elaborant i que us 
arribaran tan aviat com els tinguem tancats. La informació de tot el procés s’està actualitzant 
diàriament i us demanem que estigueu en alerta tot consultant la nostra pàgina web i, sobretot, 
l’apartat Preinscripció de la web Estudiar a Catalunya: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/. 
 
Trobareu l’actualització dels calendaris de preinscripció i matriculació a la nostra pàgina web, a 
Menú > Secretaria > Preinscripció i matrícula: calendaris i normativa (enllaç directe). I els impresos 
i instruccions del procés de preinscripció i matrícula per a cada nivell d’estudis a Menú > Secretaria 
> Preinscripció i matrícula: Impresos i instruccions (enllaç directe) 
 
Heu de tenir present que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir 
modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia. 
 
 
IMPORTANT per a l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Joan Brudieu 

 
 L’alumnat de l’Institut Joan Brudieu de 4t ESO que vol preinscriure’s al BTX de les modalitats 

de Ciències i Tecnologia o d’Humanitats i Ciències Socials al mateix Institut Joan Brudieu, NO 
ha de fer cap tipus de preinscripció electrònica perquè té reserva de plaça. Tan sols ha de 
presentar el Full de tria d’itineraris i de matèries en el termini de temps establert. 

 Per a la modalitat d’Arts, per a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFM) i per als Itineraris 
Formatius Específics (IFE) és OBLIGATÒRIA la preinscripció en el període de temps que 
s’indica. 

 Per a Batxibac (doble titulació batxiller - baccalauréat), independentment de la modalitat triada, 
també és OBLIGATÒRIA la preinscripció, en un termini diferent de la preinscripció general. 

 
  

mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
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IMPORTANT per a l’alumnat que es preinscriu a BATXIBAC 

 
 Aquest alumnat ha d’acreditar un nivell de coneixements de llengua francesa mitjançant un 

certificat de B1 o superant una prova de nivell. L’admissió d’alumnes en les places reservades, 
s’efectua per ordre de qualificació mitjana d’educació secundària obligatòria. 

 En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la prova 
de nivell es realitzarà després de la data oficial en què l’alumnat haurà estat provisionalment 
admès a les places reservades de Batxibac (29 de maig). 

 La prova de nivell es realitzarà el divendres 26 de juny, a les 11:00 h. i el seu resultat 
condicionarà el procés de matricula al Batxibac i Batxillerat, les dates del qual estan previstes 
del 8 al 14 de juliol. 

 
 
Calendari de Preinscripció, Matriculació i Confirmació de matrícula 

 
Avís: El Departament d’Educació està actualitzant la informació de la preinscripció per al 

curs 2020-2021. 
 
El 7 de juliol és dia festiu a La Seu d'Urgell. 
 

CALENDARI 
DE PREINSCRIPCIÓ 
I MATRICULACIÓ 

ESO BTX IFE CFM CFS 

Presentació de 
sol·licituds amb suport 
informàtic 

13 al 22 de 
maig 

27 de maig 
al 3 de juny 

29 de juny 
al 7 de juliol 

2 al 8 de 
juny 

10 al 17 de 
juny 

Presentació de 
sol·licituds amb cita 
prèvia 

19 al 22 de 
maig 

    

Matriculació ORDINÀRIA 
13 al 17 de 

juliol 
8 al 14 de 

juliol 
20 al 24 de 

juliol 
1 al 7 de 
setembre 

1 al 7 de 
setembre 

Matriculació 
EXTRAORDINÀRIA (per a 
pendents de l’avaluació 
de setembre) 

 
7 al 10 de 
setembre 

   

 

CALENDARI OFICIAL DE PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC 

Presentació de sol·licituds 18 al 22 de maig 

Prova de nivell en llengua francesa al centre (per als que no acreditin el 
nivell B1) 

26 de juny, a les 11:00h 

Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos, a l’espera de la prova 
de nivell 

29 de maig 

 
 
L’alumnat propi de l’Institut que el curs vinent 2020-2021 seguirà cursant el mateix nivell (ESO – 
BTX – CFM – CFS) que estava cursant aquest curs 2019-2020 no ha de fer cap tipus de 
preinscripció telemàtica. El tràmit que haurà de fer és el de CONFIRMACIÓ de matrícula a les dates 
que us proposem a continuació. Més endavant ja us informarem del procediment que us caldrà 
seguir. 
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 CONFIRMACIONS INTERNES DE MATRICULACIÓ 

ESO 
Alumnat que promociona a S2 – S3 – S4 8 al 12 de juny  

Alumnat de S4 que repeteix S4 26 de juny a l’1 de juliol 

BTX 

Alumnat de B2 que NO titula perquè té matèries pendents a la 
convocatòria extraordinària de juny i ha de repetir B2, amb 
matèries soltes 

XORD: 17 al 23 de juny 

Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes les 
matèries cursades 

26 de juny a l’1 de juliol 
Alumnat de B1 que té suspeses dues matèries com a màxim a la 
convocatòria ordinària de juny i que promociona a B2 

Alumnat de B1 que té suspeses tres matèries o més a la 
convocatòria ordinària de juny ha de fer CONFIRMACIÓ DE 
PLAÇA 

CFM Alumnat de CFM que continua a CFM, ja sigui a 1r o a 2n 12 al 19 de juny 

CFS Alumnat de CFS que continua a CFS, ja sigui a 1r o a 2n 12 al 19 de juny 

 
 
Proves d’Accés a Cicles Formatius 

 
S’ha reprès la inscripció del 13 al 21 de maig. Segons que ens comuniquen, les persones que ja 
s’havien preinscrit abans del confinament, estan rebent una nova carta de pagament amb la qual 
han d’abonar la taxa abans del 22 de maig. 
 

PROVES D’ACCÉS A FP 
Prova Accés 

CFM 
Prova Accés 

CFS 

Inscripció 13 al 21 de maig 

Pagament de la taxa 22 de maig (22 h) 

Llista provisional d’admesos i exclosos 5 de juny 

Presentació de documentació 8 al 18 de juny 

Llista definitiva d’admesos i exclosos 19 de juny 

Prova 25 de juny 
COMUNA: 29 de juny 

ESPECÍFICA:30 de juny 

Qualificacions provisionals 8 de juliol 

Qualificacions definitives 14 de juliol 

 

 Requisits d’accés a la prova d’accés a CFM: Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys 
o complir-los durant l’any 2020. 

 Requisits d’accés a la prova d’accés a CFS: Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys 
o complir-los durant l’any 2020. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els 
compleixen durant l’any 2020) i tenen un títol (o el resguard d’un títol) de tècnic de la mateixa 
opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir. 

 
Informació al web del Departament d’Educació: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/. 
 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
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PAU i PAP: Dates d’interès 

 

 La inscripció a les proves PAU per a alumnat de B2 i de CFS és del 15 de maig al 15 de juny. 

 Dies proves PAU - convocatòria ordinària: Dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 de juliol. 

 Prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària. 
Convocatòria ordinària: Divendres, 19 de juny de 2020 

 
 
Dates de tramitació de títols 

 
Més endavant us informarem de les dates per iniciar la tramitació dels títols d’ESO, de BTX, de CFM 
i de CFS. 
 
 
Enquestes de satisfacció de final de curs 

 
Cada curs es realitzen enquestes de satisfacció on es poden expressar les opinions dels membres 
de la comunitat educativa: alumnat, famílies, professorat, empreses. Els resultats s’analitzen i 
serveixen per realitzar propostes de millora dels serveis donats. 
 
Des del passat 6 de maig, s’ha obert el període en què l’alumnat, el professorat i les famílies han 
rebut l’enllaç per poder contestar l’enquesta de satisfacció relativa al final de curs. La data màxima 
en què els enllaços estaran oberts és el 22 de maig. 
 
 
Salutacions cordials 
 
 
 
 
Xavier Falcó Gres 
Director 
Institut Joan Brudieu 
 
La Seu d’Urgell, 14 de maig de 2020 


