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Calendari de preinscripció i matrícula de BATXILLERAT 

curs 2017-2018 

Fases de la PREINSCRIPCIÓ  Dates 

Difusió de l'oferta inicial de places al tauler d’anuncis de l’institut 12 de maig 

Presentació de les sol·licituds de preinscripció 

Els alumnes propis del centre que esteu fent 4t d’ESO durant aquest curs 2016-2017  no heu de fer 

aquesta preinscripció oficial, fareu una preinscripció interna via tutor/a. 

Les sol·licituds de preinscripció presentades fora de termini perden la prioritat respecte les sol·licituds 

presentades dintre de termini.  

 Horari de preinscripció: de 09.00 a 14:00 i 15.30 a 17.00 

16 al 24 de maig 

(documentació fins 

el 26 de maig) 

Llistes amb la puntuació provisional del barem (a partir de les 13h) 6 de juny 

Reclamacions a la puntuació provisional del barem 7 al 9 de juny 

Resolució de reclamacions 14 de juny 

Sorteig del número de desempat 15 de juny 

Llistes amb la puntuació definitiva del barem, un cop resoltes les reclamacions (a partir de les 13h) 19 de juny 

Difusió de l'oferta definitiva de places al tauler d’anuncis de l’institut 30 de juny 

Publicació de les llistes d’alumnes d’altres centres admesos amb plaça assignada (a partir de les 

13h) 

En el supòsit d’alumnes preinscrits d’altres centres que no heu obtingut plaça i teniu el títol de 

graduat d’ESO (o equivalent a efectes acadèmics) passeu per secretaria, el 17 de juliol, per consultar si 

s’han produït places vacants. Aquestes s’assignaran per l’ordre en què esteu a la puntuació definitiva del 

barem. 

3 de juliol 

Fases de la MATRÍCULA 

S’assignarà dia i hora per tramitar la matrícula. Consulteu el web o el tauler d’anuncis de l’institut. 

Dates 

Període de matrícula ordinària: amb el títol de graduat d’ESO (o equivalent a efectes acadèmics) 

Alumnes propis del centre i alumnes preinscrits d’altres centres admesos amb plaça assignada 

 

4 de juliol 1er  BATX 

5 de juliol 2on BATX 

(oficialment del 4 a l’11 de 

juliol) 

Matrícula d’alumnes preinscrits d’altres centres que no heu obtingut plaça  

Per si s’han produït places vacants. Horari: de 09.00 a 14.00h 

    17 de juliol 

Període de matrícula extraordinària:  

Alumnes propis del centre i alumnes preinscrits d’altres centres admesos amb plaça assignada amb 

matèries pendents d’examen al setembre i que heu obtingut el títol de graduat d’ESO 

6 al 8 de setembre 

Els alumnes propis del centre i els alumnes preinscrits admesos amb plaça assignada amb matèries pendents per setembre: 

 durant el període de matrícula ordinària del 4 al 11 de juliol: 

 han de confirmar al centre assignat la seva voluntat de mantenir la plaça a l’espera dels resultats de l’avaluació de setembre.  
 

 durant el període de matrícula extraordinària del 6 al 8 de setembre: 

 Podran tramitar la matrícula si han obtingut el títol del graduat d’ESO, segons el dia i hora assignat, o perdran la plaça assignada. 


