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Només l’alumnat extern a l’Institut Vinyes Velles SÍ ha de fer la Preinscripció Post-Obligatòria, 

mentre que l’alumnat que cursa 4t d’ESO al nostre institut NO l’ha de fer. 

Les sol·licituds de l’alumnat dels dos instituts de Montornès del Vallès són igual de preferents. 

Uns i altres han de fer la que anomenem “preinscripció interna” per saber quina modalitat vol escollir, 

així com les matèries optatives de modalitat. 

 

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
 

Índex 

Introducció 

Sobre la presentació de la sol·licitud de preinscripció 

Sobre la validació de la sol·licitud i la comprovació de la documentació acreditativa 

Sobre la publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i d’espera 

Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional 

Sobre la matrícula al centre 

Sobre la informació al web del centre 

Sobre les consultes d’informació i altres dubtes 

Calendari de tot el procés 

 

INTRODUCCIÓ 
En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la 

COVID- 19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per 

actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures 

preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per 

garantir la salut de les persones. En aquest sentit, el PROCICAT ha aprovat el Pla 

parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del 

procediment de preinscripció i matrícula escolar recollint les mesures concretes que 

cal aplicar. Conseqüentment, des del Departament d’Educació s’ha modificat la 

norma reguladora i s’han establert els canvis procedimentals al procés de 

preinscripció i matrícula que s’expliquen en les següents instruccions.  

 

Sobre la presentació de la sol·licitud de preinscripció 
De dimecres 27 de maig a dimecres 3 de juny 

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, el 

Departament d’Educació promou l’ús de la sol·licitud electrònica o bé la sol·licitud en 

suport informàtic. 

 

DE MANERA ELECTRÒNICA. 

L’alumnat que faci la sol·licitud electrònica i que hagi d’acreditar algun criteri de 

prioritat documentalment, ho pot fer enviament un correu electrònic a la bústia oficial 

del centre demanat en primera opció (iesvv@xtec.cat), adjuntant la documentació 

escanejada o fotografiada. En aquest casos el centre també ha de contestar aquest 

correu justificant la recepció de la documentació. 

 

Clicant l’enllaç següent: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=1  
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Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un 

dia més tard que el període de presentació de sol·licituds. 

 

EN SUPORT INFORMÀTIC. 

Per aquell alumnat que no pugui utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzi la sol·licitud 

en suport informàtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la sol·licitud i 

la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard 

de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant 

un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció 

(iesvv@xtec.cat). 

 

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb 

l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa 

adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la 

sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. 

 

De manera excepcional, per als casos en què en què no es pugui evitar la 

presencialitat, els centres hauran d’organitzar la presentació del resguard de 

sol·licitud i/o la documentació assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. 

Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a 

disposició dels centres i els usuaris, o per telèfon. 

 

Clicant l’enllaç següent: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=1  
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Sobre la validació de la sol·licitud i la comprovació de la 

documentació acreditativa 
El centre ha de comprovar amb especial diligència la documentació identificativa i 

acreditativa dels criteris de prioritat que s’hagi rebut per correu electrònic, escanejada 

o fotografiada. Si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la 

presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa 

addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa 

d’admissió. 

 

En cas de dubte o conflicte, pot dirigir-se al president o presidenta de les comissions 

de garanties d’admissió i/o a la inspecció educativa com a garants del procés 

d’admissió. 

 

Sobre la publicació de les llistes de barem i de les llistes 

d’assignacions i d’espera 
Des de l’aplicació de gestió de la preinscripció (GEDAC), es generen les llistes que 

s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels 

sol·licitants anonimitzades per a què els centres les puguin publicar al seu web. 

 

Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada 

sol·licitant pot fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya. 
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Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional 

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem 

provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia 

electrònica oficial del centre. De manera anàloga al que es fa en la presentació de 

sol·licituds en suport informàtic, el centre ha d’enviar un correu de resposta com a 

justificant de recepció de la reclamació. 

 

El centre ha d’organitzar l’atenció presencial  a les persones que, excepcionalment, 

la necessitin, assignant una cita prèvia per reduir la concentració innecessària de 

persones. 

 

Sobre la matrícula al centre 

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant 

l’eina corporativa o el telèfon. 

 

També es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i 

l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia 

oficial del centre. En aquest cas, el centre ha de respondre al correu de confirmació, 

com a justificant de la formalització de la matrícula. 

 

Sobre la informació al web del centre 

Cal tenir present que amb l’obertura dels centres per al tràmit de preinscripció només 

està prevista la utilització dels espais imprescindibles per al treball administratiu. Per 

tant, no serà possible realitzar visites als centres. 

 

Per aquest motiu: 

 A l’institut ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 

(preferiblement, una sola persona). 

 Cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o 

fotocopiar. 

 Recordar la recomanació de portar mascareta i guants. 

 No han d’acudir persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de 

confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per 

escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

 

Sobre les consultes d’informació i altres dubtes 

El Departament d’Educació ha donat instruccions als centre per tal de limitar 

qualsevol atenció presencial als tràmits imprescindibles del procés de preinscripció i 

matrícula (presentació del resguard de la sol·licitud i documentació, reclamacions al 

barem provisional i matrícula), quan la persona interessada no ho pugui fer mitjans 

telemàtics. 
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Calendari de tot el procés 

Dates Fases de la preinscripció 

Del 27 de maig al 3 de juny Període de presentació de sol·licitud de preinscripció 

Fins al 4 de juny Presentació de documentació 

15 de juny Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 

Del 16 al 18 de juny Presentació de reclamacions 

22 de juny 
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les 

reclamacions 

23 de juny, 11 hores Sorteig del número de desempat 

26 de juny Llista ordenada definitiva 

7 de juliol Llista d’admesos i llista d’espera 

Del 8 al 14 de juliol Matrícula dels alumnes preinscrits amb plaça assignada 

Del 8 al 14 de juliol 
Termini perquè l’alumnat de 1rBTX pendent de l’avaluació de 

setembre confirmi la seva continuació al centre 

Del 7 al 10 de setembre 
Matrícula de l’alumnat de 1rBTX pendent de l’avaluació de 

setembre 
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