
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Brudieu 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27  25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03  Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.insjoanbrudieu.cat  

 

Aquest document (18_Calendari_Preinscripcio_Matricula_BTX) pot quedar obsolet una vegada imprès (22-març-18) 
Pàgina 
1 de 1 

 

Calendari de Preinscripció i Matricula al BTX 
 

Fases BTX 
Dates Aplicació 

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre) del 30 d’abril al 3 de maig GEDAC 

Difusió de l'oferta 11 de maig GEDAC 

Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o 
presentació en paper) del 14 al 24 de maig GEDAC 

Presentació de documentació fins al 28 de maig -- 

Introducció i validació de sol·licituds (per sortir a la llista de 
barem provisional) del 14 al 31 de maig GEDAC 

Publicació de llistes amb el barem provisional 5 de juny GEDAC 

Presentació de reclamacions del 6 al 8 de juny GEDAC 

Resolució de reclamacions (últim dia per introducció i 
modificació de sol·licituds) 11 de juny GEDAC 

Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes 
les reclamacions 13 de juny GEDAC 

Sorteig del número per al desempat 14 de juny -- 

Últim dia per revisar reserva de places a l'aplicació (per part 
de la Inspecció a petició del centre) 15 de juny GEDAC 

Publicació de llistes ordenades definitives 18 de juny GEDAC 

Publicar oferta definitiva 29 de juny GEDAC 

Publicació de les llistes d'admesos 3 de juliol GEDAC 

Matriculació del 4 a l'11 de juliol RALC 
SAGA 

Finalització de la matrícula Del 12 al 20 de juliol RALC 

Matriculació extraordinària pels pendents al setembre del 5 al 7 de setembre RALC 
SAGA 

   

Finalització de la matrícula del 10 al 14 de setembre RALC 

 
 
Calendari de Preinscripció a Batxibac 
 

Fases BTX 
Dates Aplicació 

Publicació al web del Departament d'Ensenyament de la 
relació de centres que ofereixen la doble titulació No més tard del 20 d’abril GEDAC 

Publicació a cada centre de l'oferta de places reservades per 
a aquests ensenyaments 27 d’abril ---- 

Presentació de sol·licituds del 2 al 4 de maig GEDAC 

Prova de nivell en llengua francesa al centre (per als que no 
acreditin el nivell B1) 7 de maig, a les 16:00 h ---- 

Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos 14 de maig GEDAC 

 
 
La Seu d’Urgell, març de 2018 


