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Calendari de preinscripció 2018-2019i 

Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori 

 

Tasques a realitzar pels centres docents 

 

Fases de la preinscripció Aplicació Dates 

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes 
del centre) 

GEDAC 20 al 22 de març 

Difusió de l'oferta GEDAC 9 d’abril 
Presentació de sol·licituds (tramesa 
electrònica o presentació en paper) 

GEDAC 13 al 24 d’abril 

Presentació de documentació fins al 25 d’abril 

Introducció de sol·licituds (per sortir al 
llistat de barem provisional) 

GEDAC 13 d’abril al 2 de maig a 
les 17 h 

Publicació de llistes amb el barem 
provisional 

GEDAC 3 de maig 

Presentació de reclamacions GEDAC 4 al 8 de maig 
Resolució reclamacions (últim dia per 
introducció i modificació de sol·licituds) 

GEDAC 9 de maig a les 17 h 

Publicació de llistes amb el barem un cop 
resoltes les reclamacions 

GEDAC 10 de maig 

Sorteig GEDAC 11 de maig 

Publicació de llistes ordenades definitives GEDAC 15 de maig 

Últim dia per revisar reserva de places a 
l'aplicació (per part de la inspecció a 
petició del centre) 

GEDAC 14 de maig 

 

Publicació oferta definitiva GEDAC 11 de juny 
Publicació de les llistes d'admesos GEDAC 12 de juny 

 

Període de matriculació de l’educació 
infantil i primària i de 1r d’ESO 

RALC/Esfer@ 21 al 27 de juny 

Finalització de matrícula a l’aplicació 
informàtica (P3) 

RALC 28 i 29 de juny  

Finalització de matrícula a l’aplicació 
informàtica (resta de nivells EINF i EPRI) 

RALC 28 de juny al 6 de juliol 

Període de matriculació o confirmació de 
plaça de 2n, 3r i 4t d’ESO 

RALC/Esfer@ 25 al 29 de juny 

Ajustament matricula prevista a ESO GEDAC 2 al 6 de juliol 

Període de matrícula extraordinària de 
l’ESO 

RALC/Esfer@ 5 al 7 de setembre 

Finalització de matrícula a l’aplicació 
informàtica de l’ESO 

RALC 12 al 18 de setembre 

Llistes d’alumnes matriculats procedents 
de preinscripció i nova admissió 

GEDAC 1 d’octubre 
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Tasques a realitzar per les comissions d'escolarització,  

la inspecció, els serveis territorials i els serveis centrals 

 

Fases de la preinscripció Aplicació Dates 

Ajustar places autoritzades i reserva NEE 
(territori) 

GEDAC 16 i 19 de març 

Revisió de l'oferta (inspecció) GEDAC 3 al 5 d’abril 

 

1r marcatge duplicats - abans llistes 
provisionals- (comissions) 

GEDAC 19 d’abril al 2 de maig a 
les 17 h 

2n marcatge duplicats - abans llistes 
definitives-(comissions) 

GEDAC 3 al 9 de maig a les 17 h 

Comprovació final duplicitats (comissions) GEDAC 10 al 14 de maig a les 17 
h 

   

Llistar i classificar tipus NEE (comissions) GEDAC 19 d’abril al 9 de maig a 
les 17 h 

Últimes modificacions tipus de NEE 
(comissions) 

GEDAC 10 al 14 de maig a les 17 
h 

   

Propostes de canvis de grups amb dades 
de preinscripció (Planificació territori) 

POE  4 a 9 de maig de 2018 
(*) 

Resposta de canvis grups amb dades de 
preinscripció (Àrea planificació SSCC) 

POE 10 i 11 de maig de 2018 

Ajustar reserva NEE i ràtios –sobretot en 
centres grups modificats- (territori) 

GEDAC fins al 15 de maig de 
2018 

Propostes de canvis de grups amb dades 
d’assignació (Planificació territori) 

POE 25 de maig de 2018  

Resposta de canvis grups amb dades 
d’assignació (Àrea planificació SSCC) 

POE 28 de maig de 2018 

 
(*) les sol·licituds de preinscripció entrades després de la publicació del barem 

provisional, no es tindran en compte per aquestes propostes.
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Fases de la preinscripció Aplicació Dates 

Assignació NEE (serveis centrals) GEDAC 16 i 17 de maig 
Assignació d'alumnat amb NEE 
(comissions) 

GEDAC 18 al 22 de maig 

Ajust de reserva NEE per assignació 
manual (territoris) 

GEDAC 18 al 22 de maig 

Assignació provisional (serveis centrals) GEDAC 23 i 24 de maig 
Descarregar dades assignació provisional 
per revisar (Planificació territori i 
comissions) 

GEDAC 25 de maig 

canvis de grups extraordinaris (serveis 
centrals) 

GEDAC 28 de maig 

 

Assignació automàtica peticions originals 
(serveis centrals) 

GEDAC 29 i 30 de maig 

Ampliació peticions –per aquells que 
necessiten assignació d’ofici i no s’han 
assignat per petició original- (famílies) 

GEDAC 
Mòdul online 

31 de maig al 4 de juny 

Assignació automàtica peticions ampliades 
+ofici (serveis centrals) 

GEDAC 5 i 6 de juny 

Assignació manual (comissions) GEDAC 7 i 8 de juny 

Assignacions resultats de les reclamacions 
a les llistes d’assignació (comissions) 

GEDAC 13 al 20 de juny 

 
 
                                            
i
 Qualsevol modificació d’aquest calendari s’informarà a través del Portal de centres i de les 
eines de gestió. 


