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Tota consulta o petició d’informació es realitzarà a través de l’atenció telefònica al telèfon (+34) 973 
35 04 03, de les 9:00 h a les 13:30 h, o del correu electrònic secretaria@insjoanbrudieu.cat, des del 
primer dia de preinscripció.. 
 
Si convingués excepcionalment l’atenció presencial, caldrà demanar cita prèvia a l’Institut al telèfon 
(+34) 973 35 04 03, en l’horari d’atenció al públic. S’hi accedirà amb aquestes condicions: 

 Una sola persona 

 Ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud 
emplenada des de casa. Si l’ha d’emplenar a l’institut, cal que porti el seu propi bolígraf. 

 Ha de portar mascareta i guants. 

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

 
Per fer la preinscripció us farà falta el codi identificador de l'alumne/a (IDALU). El podeu demanar 
al vostre centre actual, o per internet: Consulta IDALU. A l’institut Joan Brudieu, el codi IDALU us 
apareix al capdamunt dels butlletins de qualificacions que heu rebut en paper o PDF. També us farà 
falta el codi oficial de l’Institut Joan Brudieu: 25004188. 
 
 
IMPORTANT PER A L’ALUMNAT DE 4t 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.  

o Tan sols ha de presentar el Full intern de tria d’itineraris i de matèries. Cal 
descarregar el PDF emplenable des de la pàgina web (Secretaria > Preinscripció i 
Matrícula: impresos i instruccions) i s’ha d’enviar al correu de la Secretaria de l’Institut 
secretaria@insjoanbrudieu.cat, en el termini establert. L’institut enviarà un correu de 
resposta com a justificant de la recepció de la documentació. A l'assumpte del correu 
és necessari posar-hi el nom de l'alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la 
gestió. 

 Per a 1r de BTX: 
BTX: Preinscripció – Tria itineraris i matèries específiques a B1. 

 
 Per a la modalitat d’Arts, és OBLIGATÒRIA, i també per a Cicles Formatius de Grau Mitjà 

(CFM) i per als Itineraris Formatius Específics (IFE) la preinscripció i seguir les instruccions que 
segueixen. 
 

 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. 

 
  

Batxillerat i BatxiBAC 

PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 

mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/secretaria/fulls/D-PR-C0102-001_BTX_Tria_itineraris_preinscripcio_B1.pdf
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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. 

 
 Procediment de preinscripció a BatxiBAC: 

o L’imprès de sol·licitud en PDF el trobeu al web del Departament d’Educació i també a la 
pàgina web de l’Institut (a Menú > Secretaria > Preinscripció i Matrícula: impresos i 
instruccions. 

o La sol·licitud de preinscripció (en format PDF) es presenta, degudament emplenada, al 
correu electrònic de l’Institut, secretaria@insjoanbrudieu.cat, adjuntant-hi la documentació 
oportuna, escanejada o fotografiada, en el termini establert. A l'assumpte del correu és 
necessari posar-hi el nom de l'alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió. 
L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació. 

o Si convingués excepcionalment l’atenció presencial per a aquelles persones que no puguin 
fer la presentació telemàtica, caldrà demanar cita prèvia a l’Institut al telèfon (+34) 973 35 
04 03, en l’horari d’atenció al públic, des del mateix dia 18 de maig. 

o Documentació identificativa: 
 Alumnat menor d’edat: 

 DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país 
d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i del pare, mare o 
tutor/ra. 

 Targeta sanitària individual - TSI 
 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació 

d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i 
Família. 

 Alumnat major d’edat o que fa 18 anys durant l’any vigent: 
 DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país 

d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris. 
 Targeta sanitària individual – TSI 

o Documentació interna OBLIGATÒRIA per a tot l’alumnat que es preinscriu a l’Institut 
Joan Brudieu: 
 Full intern de tria d’itineraris i de matèries. Cal descarregar el PDF emplenable des de 

la pàgina web (Secretaria > Preinscripció i Matrícula: impresos i instruccions) i s’ha 
d’enviar al correu de la Secretaria de l’Institut secretaria@insjoanbrudieu.cat, en el 
termini establert. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció 
de la documentació. A l'assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de 
l'alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió. 

 Per a 1r de BTX: 
BTX: Preinscripció – Tria itineraris i matèries específiques a B1. 

 
 
  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=2
mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/secretaria/fulls/D-PR-C0102-001_BTX_Tria_itineraris_preinscripcio_B1.pdf
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BATXILLERAT: Dues possibilitats de preinscripció: 
 

 Sol·licitud al registre electrònic (de manera general): 
o Sol·licitud: 

 Formulari disponible al web del Departament d’Educació. 
 El pare, mare o tutor/ra legal (o alumne/na si és major d’edat o fa els 18 anys durant 

l’any vigent) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital: DNI electrònic, IdCat Mòbil, 
CATCert, GICAR. 

o Per fer-la cal disposar: 
 Número d’identificació de l’alumne IDALU (si ha estat escolaritzat a Catalunya des del 

2015-16). [Consulta IDALU]. 
 Codi oficial de l’Institut Joan Brudieu: 25004188. 
 Una adreça electrònica per rebre el codi de la sol·licitud de preinscripció. 
 Un certificat digital d’identificació: DNI electrònic, IdCat Mòbil, CATCert, GICAR. 

o Documentació identificativa: 
 No s’ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d’identificació 

de la persona sol·licitant ni de l’alumne. 
 El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l’enviament del formulari. 

 
 Sol·licitud en suport informàtic (en els casos en què no sigui possible la presentació 

electrònica): 
o Sol·licitud: 

 Formulari disponible al web del Departament d’Educació. 
 Cal finalitzar el tràmit enviant, dins el termini establert, el document que genera 

l’aplicació informàtica i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, al 
correu de l’institut: secretaria@insjoanbrudieu.cat. L’institut enviarà un correu de 
resposta com a justificant de la recepció de la documentació. A l'assumpte del correu 
és necessari posar-hi el nom de l'alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la 
gestió. 

o Per fer-la cal disposar: 
 Número d’identificació de l’alumne IDALU (si ha estat escolaritzat a Catalunya des del 

2015-16). [Consulta IDALU] 
 Codi oficial de l’Institut Joan Brudieu: 25004188. 
 Una adreça electrònica per rebre el codi de la sol·licitud de preinscripció. 

o Documentació identificativa: 
 Alumnat menor d’edat: 

 DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país 
d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i del pare, mare o 
tutor/ra. 

 Targeta sanitària individual - TSI 
 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació 

d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i 
Família. 

 Alumnat major d’edat o que fa 18 anys durant l’any vigent: 
 DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país 

d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris. 
 Targeta sanitària individual – TSI 

 
 Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa: 

o Independentment que hàgiu fet Sol·licitud al registre electrònic (de manera general) o 
Sol·licitud en suport informàtic (en els casos en què no sigui possible la presentació 
electrònica), s’ha d’enviar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i 
complementaris que no es pugui validar electrònicament, escanejada o fotografiada, al 
correu de l’institut: secretaria@insjoanbrudieu.cat. L’institut enviarà un correu de resposta 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=2
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=2
mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
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com a justificant de la recepció de la documentació. A l'assumpte del correu és necessari 
posar-hi el nom de l'alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió. 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/ 

 

CRITERIS GENERALS  

a) Germans escolaritzats a l’Institut Joan Brudieu o pares o tutors 
legals que hi treballen: 

40 punts 

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumnat a l’Institut Joan Brudieu 
o proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor/ra. 

 

 Domicili a l’àrea d’influència del centre (enguany NO cal certificat 
de convivència: l’administració corresponent en fa la 
comprovació) 

30 punts 

 Treball a l’àrea d’influència del centre (còpia contracte treball o 
certificat empresa) 

20 punts 

 Domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en 
primer lloc, però no en la seva àrea d'influència 

10 punts 

c) Certificat de renda garantida de ciutadania (cal documentació 
acreditativa). 

10 punts 

d) Certificat de discapacitat alumne o familiar, igual o superior al 33% 
(cal document acreditatiu) 

10 punts 

e) Expedient acadèmic Qualificació 
mitjana 

amb dos 
decimals 

 Certificat acadèmic de la nota mitja numèrica ESO (no cal 
presentar si s’ha finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 
2017-18) 

 Si encara l’està cursant; certificat de la nota mitjana de 1, 2, 3 
ESO (no cal presentar si es cursa actualment el 4t d’ESO a 
Catalunya). 

 Si és estudi estranger, homologació d’estudis amb qualificació 
mitjana. Si no hi consta, s’ha de demanar càlcul a la Direcció Gral 
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Si no ho fa o no se li 
pot calcular dins de termini, es considera que és un 5. 

CRITERI COMPLEMENTARI  

a) Família nombrosa o monoparental (Títol de família nombrosa o 
monoparental vigent 

15 punts 

 
 
 Documentació interna OBLIGATÒRIA per a tot l’alumnat que es preinscriu a l’Institut 

Joan Brudieu: 
o Full intern de tria d’itineraris i de matèries. Cal descarregar el PDF emplenable des de la 

pàgina web (Secretaria > Preinscripció i Matrícula: impresos i instruccions) i s’ha d’enviar 
al correu de la Secretaria de l’Institut secretaria@insjoanbrudieu.cat, en el termini 
establert. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la 
documentació. A l'assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l'alumne, 
curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió. 

 Per a 1r de BTX: 
BTX: Preinscripció – Tria itineraris i matèries específiques a B1. 

 Per a 2n de BTX: 
BTX: Preinscripció – Tria itineraris i matèries específiques a B2. 

 
  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/
mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/secretaria/fulls/D-PR-C0102-001_BTX_Tria_itineraris_preinscripcio_B1.pdf
http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/secretaria/fulls/D-PR-C0102-002_BTX_Tria_itineraris_preinscripcio_B2.pdf
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BATXILLERAT i BATXIBAC: Calendari: 
 

Avís: El Departament d’Educació està actualitzant la informació de la preinscripció per al 
curs 2020-2021. 

 
CALENDARI 
DE PREINSCRIPCIÓ 
I MATRICULACIÓ 

BATXIBAC BTX 

Publicació de l’oferta inicial  21 de maig 

Presentació de sol·licituds amb suport informàtic 18 al 22 de maig 
27 de maig al 3 

de juny 

Presentació de documentació --- fins al 4 de juny 

Publicació de llistes amb la puntuació provisional --- 15 de juny 

Presentació de reclamacions --- 16 al 18 de juny 

Publicació de llistes amb la puntuació, un cop resoltes les 
reclamacions 

--- 22 de juny 

Sorteig del número de desempat (al Dep.Educació) --- 23 de juny 

Publicació de llistes ordenades definitivament --- 26 de juny 

Publicació oferta final --- 7 de juliol 

Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera 29 de maig 7 de juliol 

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

26 de juny, a les 
11:00h 

--- 

Matriculació ORDINÀRIA 8 al 14 de juliol 8 al 14 de juliol 

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

7 al 10 de 
setembre 

7 al 10 de 
setembre 

 
 
La Seu d’Urgell, 15 de maig de 2020 


