
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Francesc Macià 
 
 
 
 

Calendari de preinscripció 2014-2015 

Educació Secundària Obligatòria 

 

Informació per a les famílies 
 

Fases de la preinscripció Dates 

Difusió de l'oferta 5 de març 
Presentació de sol·licituds 11 al 21 de març 
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 20 
de març 
Llistes amb el barem provisional 1 de d’abril 
Sorteig 2 de d’abril 
Reclamacions 2 al 4 d’abril 
Resolució reclamacions 7 d’abril 
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 
reclamacions 

10 d’abril 

Publicar oferta definitiva 6 de maig 
Publicació de les llistes d'admesos 15 de maig 

 

Període de matriculació (infantil, primària i 1r 
d’ESO) 

10 al 13 de juny 

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

23 al 27 de juny 

Període de matrícula extraordinària d’ESO pels 
pendents de exàmens de setembre 

8 al 12 de setembre 
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Calendari de preinscripció 2014-2015. 

 Ensenyaments postobligatoris 

(batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació 
professional i d’arts plàstiques i disseny) 

 

Informació per a les famílies 
 

Fases de la preinscripció Dates 

Difusió de l'oferta 9 de maig 
Presentació de sol·licituds 13 al 23 de maig 
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 22 de 
maig 
Llistes amb el barem provisional 3 de juny 
Sorteig 4 de juny 
Reclamacions 4 al 6 de juny 
Resolució reclamacions  10 de juny fins a les 12 h 
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 
reclamacions 

11 de juny 

 

Publicar oferta definitiva 25 de juny 
Publicació de les llistes d’admesos 27 de juny 

 

Període de matriculació o confirmació de matrícula 
(batxillerat) 

1 al 9 de juliol 

Període de matrícula extraordinària de batxillerat 
pels pendents dels exàmens de setembre 

8 al 12 de setembre 

Confirmació de matrícula del batxillerat 15 al 26 de setembre 

  


