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INFORMACIONS ALUMNAT DEL CENTRE: CURS 2022-2023 

 

ALUMNAT QUE CONTINUA AL NOSTRE INSTITUT EL PROPER CURS 2022-23 AL 

MATEIX PLA D’ESTUDIS QUE ESTÀ CURSANT ACTUALMENT: 

 

a) CONFIRMACIÓ MATRÍCULA ALUMNAT DE 1r, 2n i 3r d’ESO. 

 

El tutor/a, juntament amb l’informe de qualificacions del 2n trimestre, farà 

entrega dels impresos per confirmar la matrícula del vostre fill/a per al proper 

curs 2022-23. Els impresos i la documentació sol.licitada s’han de presentar a la 

Secretaria de l’Institut en horari d’atenció al públic. 

 

Termini màxim de presentació: 22 d’abril de 2022. 

 

b) CONFIRMACIÓ ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC (IFE) 

 

Els impresos us els facilitarà el tutor/a del vostre fill/a i us indicarà el 

procediment a seguir i el termini de presentació.  

 

c) CONFIRMACIÓ MATRÍCULA ALUMNAT DE 4T D’ESO QUE EL PROPER CURS VOL 

FER BATXILLERAT AL NOSTRE CENTRE. 

 

El tutor/a, juntament amb l’informe de qualificacions finals, farà entrega dels 

impresos per confirmar la matrícula del vostre fill/a per al proper curs 2022-23. 

Els impresos i la documentació sol.licitada s’han de presentar a la Secretaria de 

l’Institut en horari d’atenció al públic. 

 

Termini de presentació: del 23 al 29 de juny de 2022 

 

Aquests impresos també els podran trobar a la Consergeria de l’Institut a partir 

de la data d’entrega dels butlletins. 

 

d) CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA ALUMNAT DE BATXILLERAT  

 

El tutor/a, juntament amb l’informe de qualificacions finals, farà entrega dels 

impresos per confirmar la matrícula del vostre fill/a per al proper curs 2022-23. 
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L’alumnat de 1r curs que aprovi totes les matèries i l’alumnat de 2n curs que repeteixi 

ha de fer la confirmació de matrícula del 4 al 6 de juliol de 2022. 

 

L’alumnat de primer que no aprovi totes les matèries en la convocatòria de juny, haurà 

de fer la confirmació de matrícula del 5 al 7 de setembre de 2022. 

 

Els impresos i la documentació sol.licitada s’han de presentar a la Secretaria de 

l’Institut en horari d’atenció al públic. 

 

e) CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA DE CICLES FORMATIUS. 

 

El tutor/a juntament amb l’informe de qualificacions finals farà entrega dels impresos 

per confirmar la matrícula del vostre fill/a per al proper curs 2022-23. 

 

Els impresos i la documentació sol.licitada s’han de presentar a la Secretaria de 

l’Institut en horari d’atenció al públic. 

 

Termini de presentació: del 7 al 17 de juny de 2022. 

 

Aquests impresos també els podran trobar a la Consergeria de l’Institut a partir de la 

data d’entrega dels butlletins finals. 

 

MOLT IMPORTANT: En cas de no formalitzar correctament la confirmació de 

matrícula, entendrem que l’alumne/a renuncia a la seva plaça i perdrà tot dret a 

continuar els estudis al centre.  

 

ALUMNAT QUE PARTICIPA EN EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL 

CURS 2022-23 PER:  

 

 INICIAR BATXILLERAT A UN ALTRE CENTRE 

 CANVI DE MODALITAT DE BATXILLERAT 

 INICIAR PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) 

 INICIAR CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ O SUPERIOR 

 

L’alumnat que participa en aquest procés no ha de confirmar matrícula. Ha de 

participar en el procés de preinscripció i matrícula. 
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Les dates indicades poden ser modificades. Us aconsellem que aneu consultant 

directament la pàgina web del Departament d’Educació, on també trobareu tota la 

informació del procés:  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 

 

 

 

O bé a la nostra pàgina web:  

 https://www.insdanielblanxart.cat/secretaria/preinscripcio-i-matricula a l’apartat 

“Nou alumnat al centre” 

 

MOLT IMPORTANT: Aquest curs no hi ha sol.licituds en format paper (excepte 

Programes de Formació i Inserció), ni fora de termini. Per tant és molt important que 

l’alumnat participi dins els terminis establerts, perquè qui no ho faci a termini perdrà 

tota opció d’obtenir una vacant en qualsevol fase del procediment. 

Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

o Electrònica: cal identificació digital 

o Suport informàtic: sense identificació digital 

 
 

- ALUMNAT QUE VOL INICIAR ESTUDIS DE BATXILLERAT EN UN ALTRE CENTRE O FER 

UN CANVI DE MODALITAT DE BATXILLERAT:  

 

o Alumnat de 4t d’ESO que vulgui cursar Batxillerat en un altre centre 

 

o  Alumnat que actualment està matriculat al nostre centre i vol fer un canvi de 

modalitat de Batxillerat i continuar a l’Institut, per repetir o per passar de curs,  

 

Han de participar en el “Procediment de preinscripció i matrícula”: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/ i seguir el calendari establert 

per als estudis escollits.  

 

- ALUMNAT QUE VOL INICIAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI):  

 

Poden iniciar aquests estudis l’alumnat que tingui entre 16 i 21 anys i no hagi finalitzat 

l’ESO. Les instruccions i la sol.licitud en format paper, la podran trobar a la pàgina web 

de l’Institut a: Preinscripció i matrícula (Alumnat nou al centre: PFI). 

 

Presentació de sol.licituds: del 2 al 13 de maig de 2022. 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
https://www.insdanielblanxart.cat/secretaria/preinscripcio-i-matricula
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/
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Informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/ 

 

 - ALUMNAT QUE VOL INICIAR ESTUDIS DE CFGM: l’alumnat que vulgui iniciar un Cicle 

o  que actualment l’estigui cursant al nostre centre i es vulgui canviar a un altre, ha de 

participar en aquest procés. 

 

Informació:  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/ 

 

Aquest curs hi ha novetats per aquest procediment: El Departament ha decidit que hi 

haurà dos fases de preinscripció diferenciades en funció dels estudis de procedència. 

 

Seqüència del procés: Preinscripció (maig-abril)- Matrícula  (juliol)- Segona fase d’admissió 

(setembre) 

PREINSCRIPCIÓ CFGM: 

Calendari per a l'alumnat amb continuïtat d'escolaritat 

Període: Del 20 al 26 d'abril de 2022: presentació de sol·licituds 

Poden participar en aquest procés: 

a) L'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs 
de l'ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell 
equivalent a 4t d'ESO. 
 

b) L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial 
(PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. 
 

c) L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles 
de grau mitjà, ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres 
requisits d'accés i que durant l'any de presentació de la sol·licitud fa, com a 
màxim, 18 anys. 

Per a aquest procés només es pot demanar places per al primer curs 

Calendari per l'alumnat sense continuïtat d'escolaritat 

Del 17 al 23 de maig de 2022: presentació de sol·licituds 

Poden participar en aquest procés: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
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a) L'alumnat que ha obtingut el títol de l'ESO anteriorment a l'any en què es 

presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t curs de l'ESO, però no ha 

participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o 

no ha estat admès en aquesta convocatòria. 

 

b) L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial 

(PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a 

alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquesta 

convocatòria. 

 

c) L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles 

de grau mitjà, ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres 

requisits d'accés i és major de 18 anys; també els menors 

de 18 anys o que fan els 18 anys durant l'any en què es presenta la sol·licitud de 

preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat 

d'escolarització, o que no hi han estat admesos. 

 

MATRÍCULA 

 

Alumnat per continuïtat:  de l’11 al 15 de juliol. 

Alumnat sense continuïtat: del 18 al 22 de juliol. 

 
SEGONA FASE D’ADMISSIÓ:  del 14 al 16 de setembre 

 

Poden participar en aquesta segona fase les persones que van presentar la sol.licitud de 

preinscripció i no va obtenir plaça. 

 

- ALUMNAT QUE VOL INICIAR ESTUDIS DE CFGS:  

 

L’alumnat de Batxillerat que vulgui iniciar un CFGS i l’alumnat que actualment estigui 

cursant-ne un i vulgui canviar de cicle, ha de participar en el procés.  

 

Informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/ 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
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Seqüència del procés: Preinscripció (maig)- Matrícula  (juliol)- Segona fase d'admissió  

(setembre) 

 

Preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2022. 

Matrícula: del 18 al 22 de juliol de 2022. 

Segona fase d'admissió: del 14 al 16 de setembre. 

Poden participar en aquesta segona fase les persones que van presentar la sol.licitud de 

preinscripció i no va obtenir plaça. 
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ALTRES INFORMACIONS (Podeu trobar la informació a la nostra pàgina web: apartat 

secretaria) 

 

BEQUES I AJUTS A L’ESTUDI: S’han modificat les dates habituals per sol.licitar beques. 

Per primer cop el tràmit s’ha de realitzar del 30 de març al 12 de maig de 2022 

(habitualment es feia a l’inici del curs). 

 

 https://www.insdanielblanxart.cat/secretaria/beques-i-ajuts 

 

SOL.LICITUD DEL TÍTOL DELS ESTUDIS REALITZATS: l’alumnat que ha superat/aprovat 

els estudis de: ESO, Batxillerat, Cicles formatius. 

 

Han de iniciar el tràmit accedint a la pàgina web de l’Institut apartat Secretaria-tràmits. 

https://www.insdanielblanxart.cat/secretaria/tramits 

 

En aquest espai trobareu el formulari per fer la petició. Un cop emplenat i enviat, el 

personal de secretaria es posarà en contacte per correu electrònic i procedir a la 

tramitació del títol.  

 

Quan el tràmit hagi finalitzat, us convocaran a la secretaria de l’Institut, per recollir el 

resguard del títol i, en aquest moment també us faran entrega  de l’historial acadèmic 

(document on hi consten totes les qualificacions al llarg de l’etapa que heu finalitzat) 

 

CERTIFICATS: l’alumnat pot demanar qualsevol certificat accedint a la pàgina web de 

l’Institut apartat Secretaria-tràmits: d’accés a estudis universitaris, de qualificació 

mitjana dels estudis realitzats, de qualificacions, de matrícula, de matrícula d'honor,... 

 

Un cop feta la petició des de secretaria ens posarem en contacte. 

 

SOL.LICITUD DE CONVALIDACIONS O EXEMPCIONS: Per l’alumnat d’ESO, Batxillerat i 

Cicles formatius. Podeu fer les peticions i consultar les instruccions del procediment a 

la pàgina web de l’institut: https://www.insdanielblanxart.cat/secretaria/tramits 

 

LES DATES D’INICI DE CURS,  ELS LLIBRES I MATERIAL EDUCATIU: les podreu consultar 

a la pàgina web de l’Institut A la seva pàgina principal anirem actualitzant les 

informacions al respecte. https://www.insdanielblanxart.cat/ 

 

https://www.insdanielblanxart.cat/secretaria/beques-i-ajuts
https://www.insdanielblanxart.cat/secretaria/tramits
https://www.insdanielblanxart.cat/secretaria/tramits
https://www.insdanielblanxart.cat/

