
Preinscripció i 

matriculació ESO

2020-2021



Qüestions generals:

• Informació a la web del centre 

www.bernatelferrer.cat

• Telemàtica 13 al 22 de maig

• Presencial 19 al 22 de maig

• Matrícula 13 al 17 de juliol

http://www.bernatelferrer.cat/


Oferta de places:

• 1r. ESO 137 ord + 10 NEE  (147)

• 2n. 3r i 4t  0 places



Preinscripció telemàtica:
• Omplir preinscripció a gencat.cat

• Dades personals (RALC)+ criteris prioritat

• Del 13 al 22 de maig

• Enviar resguard (no pdf) i documentació 

(obligatòria, puntuació) (23 de maig)

• ies-bernatelferrer@xtec.cat

• a8034217@xtec.cat

• Es retornarà correu informant que s’ha rebut 

sol·licitud

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar
mailto:ies-bernatelferrer@xtec.cat
mailto:a8034217@xtec.cat


Preinscripció presencial 

(excepcional):
• 19 al 22 de maig de 9 a 13:30

• Cal demanar cita prèvia (només una pers.)

• Aplicatiu (enllaç a web institut)

• Trucant a institut: 93 668 37 62 (9 a 13:30)

• Cal portar la preinscripció i la documentació 

acreditativa fotocopiada.

• Accés al centre individualment i obligatori amb 

mascareta



Preinscripcions fora de termini:
• Es poden presentar fins que acabi el 

període de reclamacions (en pdf). 

• Aniran després de totes les 

preinscripcions fetes en termini

Comprovació de documentació:
• En cas de dubte es podrà sol·licitar 

l’aportació d’originals.



Publicació de llistats:

• Publicació de manera anònima a la 

web del centre 

www.bernatelferrer.cat

Reclamacions:

• Telemàtica al correu de centre

• Presencial amb cita prèvia

http://www.bernatelferrer.cat/


Calendari provisional:
• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de 

maig de 2020
• Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les 

reclamacions: 9 de juny de 2020
• Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
• Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
• Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020



Informació del centre:
• Web del centre www.bernatelferrer.cat

• Dades contacte (email, telèfon...)

• Documents de centre: Projecte Educatiu, 

Normes d’organització i funcionament, 

Carta Compromís Educatiu..

• Portes Obertes: presentacions, 

informació...

• Projectes, activitats, sortides...

http://www.bernatelferrer.cat/


Calendari preinscripció

global (prov):
• ESO: 13 al 22 de maig
• Batxillerat: 27 de maig al 3 de juny
• FP CFGrau Mitjà: 2 al 8 de juny
• FP CFGrau Superior: 10 al 17 de juny




