
PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC  CURS 2020-21 

❏ CALENDARI 
Presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 18 al 22 de maig de 2020 
Publicació al centre de les llistes d'alumnes admesos: 29 de maig de 2020. 

 
❏ DOCUMENTACIÓ 

La sol·licitud de preinscripció es presenta mitjançant un correu electrònic a           
a8013226@xtec.cat , adjuntant-hi el model de sol·licitud emplenat i la documentació           
oportuna, escanejada o fotografiada. 

Tothom ha d'enviar el DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 

Els alumnes menors d'edat també han d'enviar: 

❏ El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació               
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers         
Socials i Famílies. 

❏ El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si               
la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el             
NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document          
d'identitat del país d'origen. 

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de               
prioritat han d'enviar la documentació que els acrediti. 

 
❏ REQUISITS 

L’alumnat que no ha cursat 4t d’ESO al centre haurà d’acreditar com a mínim un               
nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües.              
L'acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del               
DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell                
en llengua francesa. Si no teniu cap d’aquestes acreditacions, el centre realitzarà            
una prova de nivell. 
 
Prova de nivell en llengua francesa per a l’alumnat extern que no acrediti el nivell               
B1:  

❏ La part escrita es farà el 18 de maig de 2020 per correu electrònic a les 16                 
hores. 

❏ La part oral es portarà a terme individualment per connexió de           
videoconferència a l'hora convinguda prèviament amb la persona candidata         
entre el 18 i el 22 de maig. Per poder realitzar aquesta prova de nivell, cal                



contactar fins al dissabte 16/5/2020 amb el coordinador de Batxibac del           
centre: Sr. Vicent Vallés en el següent mail josevicente.valles@imyp.cat 

 
 

❏ PLACES 
1r de Batxillerat: 10 
2n de Batxillerat: 0 

 
❏ DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

És necessari enviar aquesta declaració (fitxer adjunt) al centre triat en primera opció             
i té com a única finalitat determinar, en el cas que un alumne o alumna obtingui                
plaça a més d’un centre batxibac, a quin centre se li assigna plaça tenint en compte                
les  preferències que ha manifestat.  

 
❏ SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 

Sol·licitud 

 
❏ SOL·LICITUD CITA PRÈVIA 

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, la preinscripció es           
podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia. Només hauran de fer la              
preinscripció de manera presencial les famílies que no puguin fer-la de manera            
telemàtica. 
 
Es pot sol·licitar telefònicament a partir del dia 18 de maig de 9 hores a 13:30. 

 
❏ INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Presentar la sol·licitud als estudis de doble titulació batxillerat i baccalauréat 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/batxillerat/sol-doble-titulacio-ca.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=2

