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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA - Curs 2019 - 2020
BATXILLERAT ARTÍSTIC
CALENDARI – BATXILLERAT ARTÍSTIC
- Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019.
- Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos. Es pot
presentar la documentació fins al 23 de maig de 2019.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de
juny de 2019.
- Termini per presentar una reclamació: del 5 al 12 de juny de 2019.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les
reclamacions: 17 de juny de 2019.
- Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del
Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
- Publicació de la llista ordenada definitiva: 21 de juny de 2019.
- Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019.
- Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 8 de juliol de 2019.
- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de
confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre de
batxillerat: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
- Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de
setembre de batxillerat: del 6 al 10 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

MATRICULA - BATXILLERAT ARTÍSTIC
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades. Els alumnes que no
formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada,
llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Per formalitzar la matrícula cal presentar, si no s'ha presentat abans:
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que compleixen els
requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar
la documentació que ho acredita, es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de
l'inici del curs, no presenten la documentació pendent.
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Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o
convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. A l'efecte, cal tenir present
que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament
durant un curs acadèmic. En tot cas, la matrícula resta condicionada a la resolució positiva de la
sol·licitud d'homologació o convalidació. Els centres han d'informar el Departament d'Educació dels
alumnes que tenen matriculats de manera condicional amb volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit
d'homologació i n'han de fer el seguiment fins a la resolució de l'expedient d'homologació o
convalidació, a fi de comprovar el compliment del requisit acadèmic d'accés.

Els alumnes de segon de batxillerat que han participat en el procés de preinscripció al batxillerat, que
tenen plaça assignada i que estan pendents dels resultats de l'avaluació de setembre, per poder
formalitzar la matrícula han de confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula ordinari
establert a l'apartat 3 d'aquest annex, la seva voluntat de mantenir la plaça a l'espera dels resultats
de l'avaluació de setembre. Un cop feta aquesta avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits
acadèmics per matricular-se, ho han de fer dins el període extraordinari de matrícula de setembre
establert a l'apartat 3 d'aquest annex, o perden la plaça assignada.

GESTIÓ DE VACANTS - BATXILLERAT ARTÍSTIC
Quan un centre té llista d'espera i es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de
matrícula, de confirmació de continuïtat dels alumnes o per una baixa fins al dia 25 de setembre de
2019, aquesta vacant s'ha d'oferir, seguint l'ordre de la llista d'espera, als alumnes que no s'han
pogut admetre inicialment. La gestió de les llistes d'espera és responsabilitat del centre.

Les llistes d'espera són operatives des que finalitza la confirmació dels alumnes propis i la matrícula
dels procedents de preinscripció fins al 25 de setembre de 2019, sense perjudici que la matrícula
d'un alumne/a assignat per llista d'espera es pugui formalitzar després d'aquesta data.
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