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Calendari de preinscripció 2015

Fases de la preinscripció 
Difusió de l'oferta  
Presentació de sol·licituds 
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 16 de març

Llistes amb el barem provisional
Sorteig 
Reclamacions 
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 
reclamacions 
Publicar oferta definitiva 
Publicació de les llistes d'admesos
Període de matriculació (1r d’ESO)
Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 
3r i 4t d’ESO) 
 
Període de matrícula extraordinària d’ESO
pendents de exàmens de setembre
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Calendari de preinscripció 2015-2016 

ESO 
Dates 
 4 de març 
10 al 17 de març 

Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 16 de març 

Llistes amb el barem provisional 27 de març 
7 d’abril 
7 al 9 d’abril 

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 14 d’abril 

5 de maig 
Publicació de les llistes d'admesos 12 de maig 
Període de matriculació (1r d’ESO) 8 al 12 de juny 
Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 25 al 30 de juny 

 
Període de matrícula extraordinària d’ESO pels 
pendents de exàmens de setembre 

8 al 10 de setembre 
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Calendari de preinscripció 2015

batxillerat, cicles formatius de grau mitjà 
de formació professional 

Fases de la preinscripció 
Difusió de l'oferta 
Presentació de sol·licituds 
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 18 de maig

Llistes amb el barem provisional
Sorteig 
Reclamacions 
Llistes amb el barem definitiu un 
reclamacions 
Publicar oferta definitiva 
Publicació de les llistes d’admesos
Període de matriculació o confirmació de matrícula 
(batxillerat) 
Període de matrícula (cicles mitjans)
 
Període de matrícula extraordinària de batxillerat 
pels pendents dels exàmens de setembre
 

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial: període 
extraordinari de preinscripció i matrícula

Difusió de l’oferta de cicles amb vacants
Presentació de sol·licituds al centre
Publicació al centre de les persones admeses
Matrícula 
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Calendari de preinscripció 2015-2016. 

batxillerat, cicles formatius de grau mitjà 
de formació professional  

Dates 
8 de maig 
12 al 19 de maig 

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 18 de maig 

Llistes amb el barem provisional 27 de maig 
28 de maig 
28 de maig al 2 de juny

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 5 de juny 

25 de juny 
Publicació de les llistes d’admesos 30 de juny 
Període de matriculació o confirmació de matrícula 1 al 8 de juliol 

Període de matrícula (cicles mitjans) 1 al 8 de juliol 
 

Període de matrícula extraordinària de batxillerat 
pels pendents dels exàmens de setembre 

8 al 10 de setembre

 
Cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial: període 

extraordinari de preinscripció i matrícula  
l’oferta de cicles amb vacants 4 de setembre 

Presentació de sol·licituds al centre 7 al 9 de setembre
Publicació al centre de les persones admeses 15 de setembre 

15 i 16 de setembre

                                                                      

batxillerat, cicles formatius de grau mitjà 

 

28 de maig al 2 de juny 

8 al 10 de setembre 

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial: període 

7 al 9 de setembre 

15 i 16 de setembre 
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Calendari de preinscripció 2015

Cicles formatius de grau superior de 
formació professional 

Fases de la preinscripció 
Difusió de l'oferta  
Presentació de sol·licituds 
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 2

Llistes amb el barem provisional
Sorteig 
Reclamacions 
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 
reclamacions 
Publicació de l'oferta definitiva 
Introducció de notes convocatòria extraordinària del 
batxillerat 
Publicació de les llistes d’admesos
Període de matriculació 
 

Cicles formatius de grau superior de formació professional inicial: període 
extraordinari de 

Difusió de l’oferta de cicles amb vacants
Presentació de sol·licituds al centre
Publicació al centre de les persones admeses
Matrícula 
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Calendari de preinscripció 2015-2016 

Cicles formatius de grau superior de 
formació professional  

Dates 
8 de maig 
26 de maig al 3 de juny

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 2 de juny 

Llistes amb el barem provisional 11 de juny 
12 de juny 
12 al 16 de juny 

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 19 de juny 

 25 de juny 
convocatòria extraordinària del 25 i 26 de juny 

Publicació de les llistes d’admesos 30 de juny 
1 al 8 de juliol 
 

Cicles formatius de grau superior de formació professional inicial: període 
extraordinari de preinscripció i matrícula 

Difusió de l’oferta de cicles amb vacants 4 de setembre 
Presentació de sol·licituds al centre 7 al 9 de setembre
Publicació al centre de les persones admeses 21 de setembre 

21 i 22 de setembre

                                                                      

Cicles formatius de grau superior de 

26 de maig al 3 de juny 

Cicles formatius de grau superior de formació professional inicial: període 

7 al 9 de setembre 

21 i 22 de setembre 



       Generalitat de Catalunya
       Departament d’Ensenyament
       Institut La Pineda 
 
Carrer de la Batllòria s/n 
08917 Badalona 
Tel. 93 399 05 11  
Fax 93 383 57 09 
ieslapineda@xtec.cat 
http://www.ieslapineda.cat 

                                                                    

 

Calendari de 

Programes de Formació i Inserció
Fases de la preinscripció 
Difusió de l'oferta  
Presentació de sol·licituds 
Llistes amb el barem provisional
Sorteig 
Reclamacions 
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 
reclamacions 
Publicar oferta definitiva 
Publicació de les llistes d'admesos
Període de matriculació 
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Calendari de preinscripció 2015-2016 

Programes de Formació i Inserció
Dates 
15 de maig 
19 al 29 de maig 

Llistes amb el barem provisional 9 de juny 
10 de juny 
10 al 12 de juny 

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 16 de juny 

3 de juliol 
Publicació de les llistes d'admesos 3 de juliol 

1 al 10 de setembre 

                                                                      

Programes de Formació i Inserció 
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Calendari de 

Curs Accés a Grau Superior
Fases de la preinscripció 
Difusió de l'oferta  
Presentació de sol·licituds 
Llistes amb el barem provisional
Sorteig 
Reclamacions 
Publicació de les llistes d'admesos
Període de matriculació 
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Calendari de preinscripció 2015-2016 

Curs Accés a Grau Superior 
Dates 
25 de juny 
6 al 10 de juliol 

Llistes amb el barem provisional 13 de juliol 
15 de juliol 
13 al 15 de juliol 

Publicació de les llistes d'admesos 16 de juliol 
17 al 23 de juliol 

                                                                      

 


