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Les sol·licituds de preinscripció es faran de forma TELEMÀTICA

DE L’11 AL 17 DE MAIG, 

mitjançant un formulari que caldrà omplir a:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/
(En aquest enllaç trobareu tota la informació necessària)

NO HEU DE FER LA PREINSCRIPCIÓ SI SEGUIU AL MATEIX CENTRE EDUCATIU

No es poden presentar dues sol·licituds a dos centres diferents
per a uns mateixos estudis. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de 

preferència els diferents centres als que us interessa inscriure-us. 

SÍ ESTÀ PERMÉS FER UNA PREINSCRIPCIÓ PER A BATXILLERAT I  UNA 

PER A CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG. SÓN COMPATIBLES �

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Per a tot l’alumnat que prové de centres de Catalunya i que té 
número d’identificació de l’alumne/a (IDALU) i certificat digital. Si no es disposa de cap
certificat, us en podreu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil. 
ES RECUPERARAN LES DADES DEL ALUMNE/A - NO US CALDRÀ ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ!

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: ÚNICAMENT SI NO TENIU IDALU -deixeu en blanc el 
camp-; caldrà adjuntar la documentació d’identificació , i la que al·legueu com a acreditació 
de criteris de prioritat, sempre que no s’hagi pogut validar (títols de família 
nombrosa/monoparental d’una altra comunitat autònoma, discapacitat, etc.) i la 
documentació acadèmica que el Departament d’Educació no pot bolcar de les seves bases 
de dades. *Veieu què us cal pujar en l’imprès “INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ ONLINE “.

RECOMANACIONS ABANS D’OMPLIR-LA: 
TENIR LA DOCUMENTACIÓ ESCANEJADA o FOTOGRAFIADA, DESADA AL DISPOSITIU DES D’ON LA PRESENTAREU. 

El codi del nostre centre és 17005352 INSTITUT DE PALAMÓS, 
i per a consultes us podreu adreçar al telèfon: 972 60 23 44 de 9 a 13.30h i de 15.30 a 18.30h

ACTUALITZEU LES VOSTRES DADES DE CONTACTE! Telèfon mòbil OK? Correu electrònic OK?

JORNADA DE PORTES OBERTES VIRTUALS: WWW.INSPALAMOS.CAT el 27 d’abril a les 19h!

MODALITATS ESTUDIANTS DESTINATARIS

Ciències i 
Tecnologia

S’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats
amb continguts científico-sanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments,
aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Humanitats i 
Ciències Socials

S’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les
manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració
pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.
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CALENDARI – fes-ne seguiment!
� De l’11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora
d'aquest termini perdran qualsevol prioritat en obtenir la plaça

� 18 de maig: presentació de documentació
Es pot presentar documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar.

� 8 de juny: llista de sol·licituds amb puntuació provisional
Es publicarà la llista de sol·licituds amb els barems provisionals, un cop revisada la documentació.
L’ordenació és alfabètica.

� Del 9 al 15 de juny: presentació de reclamacions
Si detecteu qualsevol anomalia o que no és correcta la nota acadèmica, al correu electrònic del
centre: b7005352@xtec.cat, adjuntant la documentació que creieu necessària.

� 18 de juny: publicació de la llista de sol·licituds, un cop resoltes les reclamacions, i sorteig
per a resoldre possibles sol·licituds empatades en punts.

� 23 de juny: llista ordenada
� 7 de juliol: oferta final de places escolars

� 9 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Requisits per obtenir l’idCAT Mòbil

ONLINE 
• Ser major de 16 anys
• DNI/TIE (NIE) (targeta d’identitat d’estranger/NIE)
• TENIR TSI (targeta d’identificació sanitària)

https://idcatmobil.seu.cat/

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA

• DEL 12 AL 16 DE JULIOL:  matriculació ordinària
PREINSCRITS AMB PLAÇA ASSIGNADA

• DEL 7  AL 10 DE SETEMBRE:  matriculacio extraordinària
ALUMNES PENDENTS D’AVALUACIÓ DE SETEMBRE
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