
 
 

ESCOLARITZACIÓ ALUMNES NOUS DEL CURS 2020-21 

 

Calendari del procés d’admissió de segon cicle d’Educació Infantil, d’Educació 
Primària i ESO: 

 

Presentació de sol·licituds: 

   Inici: 01/06/2020 

   Finalització: 12/06/2020 

Llista de puntuacions provisionals: 30/06/2020 

Reclamacions: 

   Inici: 01/07/2020 

   Finalització: 03/07/2020 

Resolució de les reclamacions: 06/07/2020 

Llistes definitives: 13/07/2020 

Matriculació de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària: 

   Inici: 14/07/2020 

   Finalització: 21/07/2020 

Matriculació d’ESO: 

   Inici: 14/07/2020 

   Finalització: 24/07/2020 

 

 

 

 



 
 

Calendari del procés d’admissió dels alumnes de Batxillerat que han obtingut els 
requisits al juny o que estan pendents d’homologació 

 

Presentació de sol·licituds: 

   Inici: 24/06/2020 

   Finalització: 03/07/2020 

Llista de puntuacions provisionals: 16/07/2020 

Reclamacions: 

   Inici: 17/07/2020 

   Finalització: 21/07/2020 

Resolució de les reclamacions: 22/07/2020 

Llistes definitives: 24/07/2020 

Matriculació: 

Inici: 27/07/2020 

Finalització: 29/07/2020 

 

Calendari del procés d’admissió dels alumnes de Batxillerat que han obtingut els 
requisits al setembre 

 

Presentació de sol·licituds: 

   Inici: 24/06/2020 

   Finalització: 03/07/2020 

Llista de puntuacions provisionals: 16/07/2020 

Reclamacions: 

   Inici: 17/07/2020 

   Finalització: 21/07/2020 



 
Resolució de les reclamacions: 22/07/2020 

Darrer dia per presentar al centre sol·licitat la documentació justificativa del compliment dels requisits 
acadèmics (en el cas d’alumnes matriculats el curs 2019-2020 en un centre no inclòs al GESTIB): 
08/09/2020 

Llistes definitives: 09/09/2020 

Matriculació: 

Inici: 09/09/2020 

Finalització: 10/09/2020 

 

Manual per a CL@VE 

És una plataforma de verificació d'identitats electròniques per a la identificació i autenticació dels ciutadans. Ens 
permet identificar-nos davant les administracions públiques amb plenes garanties de seguretat. 

Registre Nivell Bàsic. 

 Comprova que tens tota la informació i sol·licita  la carta d'invitació 

Si no disposes de certificat electrònic pots registrar-te per Internet, sol·licitant la carta d'invitació que serà enviada 
per correu postal al teu domicili fiscal i completant el registre amb el codi segur de verificació (CSV) que consta a la 
carta. 

A continuació et facilitem informació sobre el procés de registre, detallant cadascun dels passos necessaris: 

1. Sol·licitud de la carta invitació i registre en Cl@ve amb CSV 

Per donar-se d'alta al sistema Cl@ve, accedeix a l'opció "Registrar-se a Cl@ve" del portal "Registre Cl@ve" 

Comença el procés de registre indicant el DNI / NIE. 

En funció del tipus de document es demanaran a continuació diferents dades addicionals: 

Si es tracta d'un DNI: indica la data de validesa o la d'expedició. En cas de DNI permanent (sense període de 
validesa) només és possible utilitzar la data d'expedició. 

Si es tracta d'un NIE: se sol·licitarà el nombre de suport que apareix al teu document. 

En el moment que premeu "Continuar" es validaran les dades introduïdes. Si són correctes, a la següent finestra 
pots sol·licitar l'enviament de la carta fent clic al botó "Si, Envieu una carta d'invitació al meu domicili fiscal". 

 

 

 

 


