Calendari de la preinscripció 2021-22
La preinscripció escolar 2021-22 per al proper curs comença el 15 de març i
s’allargarà fins al 24 de març del 2021, per al segon cicle d’educació infantil i
primària, i del 17 al 24 de març per a l’educació secundària obligatòria.
Aquest curs, tot el procediment per a la preinscripció escolar es durà a terme de
forma presencial i telemàtica.
calendari vàlid per a segon cicle d’infantil, primària i secundària obligatòria
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

11 de març: oferta inicial de places escolars
del 15 al 24 de març: presentació de sol·licituds
el 25 i 26 de març: presentació de documentació
19 d’abril: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
del 20 al 26 d’abril: presentació de reclamacions
30 d’abril: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les
reclamacions
5 de maig: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades
en punts. El sorteig serà a les 11 hores, als serveis centrals del Departament
d’Educació.
7 de maig: llista ordenada
del 26 al 28 de maig: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes
sense plaça assignada a cap centre
4 de juny: oferta final de places escolars
7 de juny: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Quan es fa la matrícula definitiva?
•

La matriculació a l’escola assignada es farà entre el 14 i el 18 de
juny, després de publicar-se la llista final d’alumnes admesos en cada
centre. També es farà de forma virtual.

Batxillerat i cicles formatius
Sobre les preinscripcions en estudis postobligatoris com el batxillerat i cicles
formatius de formació professional, les dates són:
•
•

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i
disseny: de l’11 al 17 de maig del 2021.
Cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i
disseny: del 25 al 31 de maig del 2021.

