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Instruccions per als centres amb oferta de doble titulació de batxillerat i baccalauréat 
per al curs 2020-2021. 
 
En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal 
reduir al màxim els tràmits presencials derivats del procés de preinscripció, 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. Així mateix, el calendari s’ha modificat per adaptar-
lo al nou calendari del procediment d’admissió i es difon al Portal de centres i a Estudiar a 
Catalunya  En cas que sigui necessari modificar-lo per causa de força major, les noves 
dates es faran públiques als  mateixos llocs. 
 
Presentació de les sol·licituds 
 
La sol·licitud de preinscripció es presenta mitjançant un correu electrònic a la bústia 
electrònica oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud 
disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF) i de la 
documentació oportuna, escanejada o fotografiada. 
 
Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest 
correu electrònic, amb la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta durant el termini 
de presentació de sol·licituds. 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 els sol·licitants no puguin fer la presentació a 
distància en els termes que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors, els centres hauran 
d’organitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per l’accés al centre. 
Aquesta assignació es pot gestionar amb l’eina corporativa que està a disposició dels 
centres i els usuaris, o per  telèfon. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes 
d’atenció al públic i evitar  cues i aglomeracions. Els centres han de preveure la gestió 
telefònica de les cites prèvies, des de primer dia del termini de presentació de les 
sol·licituds, per aquelles persones que no puguin fer la presentació telemàtica. 
 
  
Publicació de la llista d’admesos 
 
Un cop el centre ha comprovat que els alumnes compleixen els requisits per cursar aquests 
ensenyaments i han assignat les places seguint els criteris d’assignació establerts en 
l’apartat 7 de l’annex 3 la Resolució  EDU/576/2020, de 28 de febrer, que aprova les normes 
de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021, ha de publicar al web del centre la llista 
d’admesos amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades. 
  



 

 
 

Actuacions a l’aplicació de gestió de la preinscripció (GEDAC) 
 
Per tal que els alumnes que han fet la preinscripció de batxibac en el curs 2020-2021 i han 
obtingut plaça al centre es puguin matricular amb normalitat, cal que els centres facin les 
següents accions addicionals, dins el calendari previst: 
 

- Durant el període de gestió de l’oferta del batxillerat, informar de les places 
reservades per als alumnes batxibac que ha de ser igual al nombre d’alumnes que 
han obtingut plaça en aquests ensenyaments. 
 

- Introduir a GEDAC les sol·licituds de preinscripció de batxillerat dels alumnes que 
han obtingut plaça en la preinscripció a la doble titulació i marcar que són sol·licituds 
de batxibac en l’apartat “Altres dades de la sol·licitud” en el Pas 2 de l’opció ”Alta de 
sol·licituds”. 
 
Els alumnes que han demanat plaça a la doble titulació però no l’han obtinguda NO 
s’han d’introduir a GEDAC  
 

- Comprovar que la data d’alta de sol·licitud en el Pas 3 esta dins el període de 
presentació de sol·licituds dels ensenyaments de batxillerat. 
 

Cal tenir present les següents consideracions: 
 

- Aquestes sol·licituds no sortiran en cap de les llistes de barem que els centres 
publicaran de l’ensenyament de batxillerat; només es graven als efectes d’assignació 
de les places per poder fer la matrícula al juliol. 
 

- Per a l’assignació es validarà que no hi ha més sol·licituds per a batxibac que places 
reservades. Per tant és molt important comprovar que el número de sol·licituds de 
batxibac entrades és igual o inferior al número de places reservades per a aquest 
tipus d’oferta de batxibac. 
 

- Les places ofertades per a la doble titulació que no s’ocupin s’utilitzaran per assignar 
alumnes de batxillerat. 
 

 
 
 
 


