PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT- FAMÍLIES
CURS 2022-23

PREINSCRIPCIÓ A BATXILLERAT
Informació del procés de preinscripció i matrícula de Batxillerat per a alumnes externs a l’escola i
per alumnes que volen cursar la modalitat Artística del propi centre.

• Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 20 al 26 d’abril.
Què necessito per fer la preinscripció?

- Et caldrà un ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció
es fa del tot en línia.
- Eina d'identificació digital: És més segur que quan facis el tràmit (el pare, la mare o el tutor o tutora que faci
el tràmit) tinguis una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT
Mòbil.
- Com obtens l'IdCAT per internet?
Des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat. Ets pots donar d'alta amb o sense certificat digital, però cal que
tinguis la Targeta sanitària individual o la targeta de MUFACE.
Hauràs de seguir els següents passos:
1- Acreditar la teva identitat amb el número i la data de caducitat del DNI o de la TIE, la data de
naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut.
2- Indicar el teu telèfon mòbil, per identificar-te i rebre avisos, i el correu electrònic.
3- Informar la contrasenya d'un sol ús que rebràs al mòbil per finalitzar l'alta.
Documentació digitalitzada: Hi ha documentació que no cal que presentis, perquè es fan consultes
interadministratives. Però si n'has de presentar, l'has d'adjuntar a la sol·licitud digitalitzada (mitjançant un
escàner o una fotografia).
Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?
Ves al formulari de preinscripció electrònic que trobareu a la web de Gencat
(http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat? ) amb identificació digital o en suport
informàtic (en aquest darrer cas s’haurà d'adjuntar el teu document identificatiu i també el de filiació, per
seguretat).
Obre el formulari de preinscripció:
- Si t'has identificat digitalment i el teu fill o filla té codi d'identificador del Registre d'alumnes de
Catalunya (RALC), especifica'l en la casella corresponent. Així es recuperaran totes les dades
personals i només caldrà que hi afegeixis l'adreça electrònica i el telèfon de contacte.
- Si no t'has identificat digitalment o bé si t'has identificat digitalment, però el teu fill o filla no té codi
d'identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), omple totes les dades personals que se't
demanin, també l'adreça electrònica i el telèfon de contacte.

En el següent vídeo hi ha una explicació de tot el procés: https://youtu.be/OuhbC06EQSs
Per qualsevol dubte en el procés de preinscripció podeu trucar a la secretaria del centre.

TRIA DE MODALITAT DE 1r DE BATXILLERAT.
Per poder fer una correcta planificació interna de les assignatures de cara al curs vinent, cal fer-ho
abans del 15 d’abril a partir del següent enllaç: https://forms.gle/ca3bRMfGFnYtTSts9
*La tria d’assignatures la farem a posteriori, quan ja tinguem la normativa oficial del Departament.
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TERMINIS DE MATRÍCULA A BATXILLERAT.
• Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada i pels alumnes
del propi centre:
- Dates de Matriculació: del 23 al 29 de juny de 2022.

