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NOU ALUMNAT 

Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment 

  

Des del 31 d’agost fins al 3 de setembre de 2021 (fins a les 14 hores): presentació telemàtica de sol·licituds 

És molt important respectar la data, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut 

tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre 

d'accés a les places de cada centre. 

3 de setembre de 2021 (fins a les 13 hores): presentació presencial de sol·licituds 

  

Del 31 d’agost al 3 de setembre de 2021 (fins a les 14 hores): presentació de certificats 

Nivells A1 al C1: Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l’exempció del test, només per a alumnes que accedeixen 

directament a un nivell superior a primer, 

  

6 de setembre de 2021: sorteig per a l’assignació de places de test de nivell 

Nivells de l’A1 al C1: El sorteig tindrà lloc a les 10 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, CP 08021, 

Barcelona). Es podran consultar els resultats a partir de les 18 hores, a l’aplicació de la preinscripció. 

  

Del 7 al 10 de setembre de 2021: test de nivell 

Nivells de l’A1 al C1: Cal consultar el dia i l’hora al web de cada centre. Per als idiomes per als quals estigui disponible un test de nivell 

telemàtic, el període s’inicia en el moment de fer la preinscripció i fins al 10 de setembre. 

  

Del 13 (12 hores) al 15 (12 hores) de setembre de 2021: tria d'horari 

Només alumnes que han fet el test de nivell. 

  

15 de setembre de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts (Nivells A1 a C1) 

El sorteig tindrà lloc a les 13 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, CP 08021, Barcelona). Els resultats 

es podran consultar a partir de les 20 hores, a l’aplicació de la preinscripció. 

Formalitza la matriculació 

  

Del 15 de setembre (20 hores) fins al 17 de setembre de 2021: matriculació (Nivells A1 al C1) 

Comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada. La matriculació es farà de manera virtual. 

21 i 22 de setembre de 2021: matriculació de les places vacants (Nivells A1 al C1) 

Anglès: dia 21 des de les 12 hores 

Tots els idiomes (anglès inclós): 22 de setembre des de les 9 hores 


