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CALENDARI 
DE PREINSCRIPCIÓ 
I MATRICULACIÓ 

ESO BTX IFE 
PFI 
PTT 

CFM CFS 

Publicació de l’oferta 
inicial 

11 de març 7 de maig 
12 de 
maig 

7 de maig 7 de maig 21 de maig 

Presentació de 
sol·licituds amb 
suport informàtic 

17 al 24 de 
març 

11 al 17 
de maig 

17 al 28 
de maig 

10 al 21 
de maig 

11 al 17 
de maig 

25 al 31 de 
maig 

Presentació de 
documentació que no 
s’hagi pogut adjuntar 

durant el període de 
presentació de 
sol·licituds 

 

fins al 26 
de març 

fins al 18 
de maig 

--- --- 
fins al 18 
de maig 

fins a l’1 de 
juny 

Entrevistes d’orientació 
i valoració de 
l’adequació al PFI 

--- --- --- 
10 al 28 
de maig 

--- --- 

Publicació de llistes 
amb la puntuació 
provisional 

19 d’abril 8 de juny 2 de juny 3 de juny 8 de juny 21 de juny 

Presentació de 
reclamacions 

20 al 26 
d’abril 

9 al 15 de 
juny 

3 al 8 de 
juny 

4 a l’11 de 
juny 

9 al 15 de 
juny 

23 al 30 de 
juny 

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

30 d’abril 18 de juny ---- 16 de juny 18 de juny 5 de juliol 

Sorteig del número de 
desempat (al 
Dep.Educació) 

5 de maig 18 de juny 
3 de juny 
(al centre) 

4 de juny 18 de juny 5 de juliol 

Publicació de llistes 
ordenades 
definitivament 

7 de maig 23 de juny --- --- 23 de juny 8 de juliol 

Ampliació peticions de 
preins. a alumnat sense 
plaça assignada a cap 
centre 

26 al 28 de 
maig 

 ---    

Publicació oferta final 4 de juny 7 de juliol --- 6 de juliol 7 de juliol 16 de juliol 

Publicació de les llistes 
d’admesos i llista 
d’espera 

7 de juny 9 de juliol 14 de juny 6 de juliol 9 de juliol 16 de juliol 

Matriculació per a 
alumnat preinscrit 
amb plaça assignada 

1r ESO: 
14 al 18 de 

juny 
12 al 16 
de juliol 

28 de juny 
al 2 de 
juliol 

1 al 10 de 
setembre 

12 al 16 
de juliol 

19 al 23 de 
juliol 

2n, 3r i 4t 
ESO: 

28 de juny 
al 2 de juliol 
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CALENDARI OFICIAL DE PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC 

Presentació de sol·licituds 3 al 7 de maig 

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

10 de maig, a les 16:00h 

Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos 17 de maig 

 
 

 CONFIRMACIONS INTERNES DE MATRICULACIÓ 

ESO 
Alumnat que promociona a S2 – S3 – S4 31 de maig al 4 de juny  

Alumnat de S4 que repeteix S4 29 de juny al 2 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: 11 al 17 de juny 

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

28 de juny al 2 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 

IFE Alumnat d’IFE que continua a IFE 28 de juny al 2 de juliol 

CFM Alumnat de CFM que continua a CFM, ja sigui a 1r o a 2n 
ORD: 28 de maig al 3 de juny 

XORD: 11 al 17 de juny 

CFS Alumnat de CFS que continua a CFS, ja sigui a 1r o a 2n 
ORD: 21 al 27 de maig 
XORD: 11 al 17 de juny 

 
 

 GESTIÓ DE VACANTS FP (llista d’espera)  

Per a CFM 

Publicació al web de places vacants (llista d’espera) 19 de juliol 

Acte públic d’adjudicació de places vacants: 
Aspirants no assignats en la primera petició, 
preinscrits dins el termini i d’acord amb la 
qualificació presentada de més a menys 

CFM SMX: 20 de jul. – 10:00h 

CFM GAD: 20 de jul. – 11:00h 

CFM CAI+APD 20 de jul. – 12:00h 

Per a CFS 

Publicació al web de places vacants (llista d’espera) 26 de juliol 

Acte públic d’adjudicació de places vacants: 
Aspirants no assignats en la primera petició, 
preinscrits dins el termini i d’acord amb la 
qualificació presentada de més a menys 

CFS EDI 27 de jul. – 10:00h 

CFS ASIX/DAM 27 de jul. – 11:00h 

 
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 
  

 

Doc: 21_Calendari_Preinscripcio_Matricula_WEB. 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (7-maig-21). 
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

Pàgina 
3 de 3 

 

 

 PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ SETEMBRE 

Per a BTX 

Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes 
les matèries cursades o li'n queden dues de pendents després 
de l’avaluació extraordinària 

7 al 10 de setembre Alumnat de B1 que ha de repetir curs perquè té tres o més 
matèries pendents 

Altres 

Quan, desprès del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants (i no reservades), el 
centre oferirà aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat 
assignats, respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció. Aquestes llistes d’espera 
tindran vigència fins el 27 de setembre. 
 
Per a totes les persones interessades en una plaça i que NO estiguin en llista d’espera (aspirants 
preinscrits fora de termini i altres aspirants interessats), caldrà que s’adrecin a SECRETARIA 
de l’Institut per tal que prenguin nota de les seves dades. S’estudiarà cada cas per ordre de 
recepció, a partir d’aquests supòsits: 

 Si hi ha llista d’espera, les places vacants s’adjudicaran el 28 de setembre segons l’ordre 
d’arribada. 

 Si NO hi ha llista d’espera, i es preveuen places vacants, aquestes s’adjudicaran el 9 de 
setembre segons l’ordre d’arribada. 

 Si NO hi ha llista d’espera i NO hi ha previsió clara de places vacants, caldrà esperar al 13 
de setembre per tal de poder adjudicar, si escau, les vacants existents. 

 
 

 PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ SETEMBRE 

Per a CFM i 
CFS 

Publicació vacants al web de l’Institut 29 de juliol 

Publicació vacants al web del Departament d’Educació 1 de setembre 

Presentació i/o ampliació de sol·licituds de la 2a fase d’admissió 
de participants en la PREINSCRIPCIÓ 

1 a 3 de setembre 

Llistes d'admesos 6 de setembre 

MATRICULACIÓ 2a fase 7 al 10 de setembre 

En cas que en finalitzar la segona fase d’admissió per a CFM i CFS hi haguessin places 
vacants, aquestes s’adjudicaran el 13 de setembre segons l’ordre d’arribada. Per tal 
d’establir l’ordre, aquelles persones interessades en una plaça (aspirants preinscrits 
fora de termini i altres aspirants interessats), caldrà que s’adrecin a SECRETARIA de 
l’Institut per tal que prenguin nota de les seves dades. S’estudiarà cada cas per ordre de 
recepció. 

 
 
La Seu d’Urgell, març de 2021 
 


