
PREINSCRIPCIÓ BATXILLERATS 2020-2021 
DATES: del 27 de maig al 3 de juny 

Oferta de places per 1r Batxillerat artístic: 32 
Oferta de places per 1r Batxillerat CT/HS: 21 
Oferta de places per 2n Batxillerat artístic: 0 
Oferta de places per 2n Batxillerat CT/HS: 5 

Teniu tota la informació: 

1. http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/ 
2. https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/etapes_educatives_i_ensenyaments/batxillerat 
3. INFORMACIÓ TÈCNICA BATX ART 
4. INFORMACIÓ TÈCNICA BATX CT/HS 

  

COM S’HA DE FER: 

1. Fer la SOL·LICITUD  oficial  
Es pot presentar de dues formes: 
-La sol·licitud electrònica, en aquest cas cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per 
exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de 
l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). El tràmit de presentació de la 
sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. 

-La sol·licitud en suport informàtic, en aquest cas cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per 
Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s'ha pogut validar electrònicament, 
també s'haurà de presentar la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne/a. 
Institut Moisès Broggi: a8013135@xtec.cat 
2. Omplir els formulari-google corresponent al curs que voleu fer, per tal de fer una primera aproximació a 
l’oferta-demanda de matèries de modalitat i optatives: 
formulari 1r BATX 
formulari 2n BATX 

3. En cas de no haver fet 4t ESO el curs 19-20 al ins. Broggi cal enviar el certificat de nota mitjana de 
l’ESO al correu del centre (a8013135@xtec.cat). 

4. De manera EXCEPCIONAL es podrà venir a l’institut  els dies 2 i 3 de juny de 9:30 a 13:30h 

demanant CITA PRÈVIA (trobareu l’agenda en l’enllaç de la paraula). Per a aquests casos, 
cal portar la documentació necessària per poder fer el tràmit. 

ATENCIÓ TELEFÒNICA: 
Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de dilluns a dijous de 8.00 h a 17 h i divendres de 8 a 14h. 
Institut Moisès Broggi: 934368903 de dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30h 

MATRÍCULA: Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020 

Trobareu més informació sobre els estudis de BATXILLERAT del Broggi a: 

http://institutbroggi.org/vols-coneixer-la-eso-del-nostre-institut/ 
Podeu veure els vídeos que hem preparat amb la veu dels exalumnes a: 
http://institutbroggi.org/la-veu-dels-exalumnes-de-batxillerat/ 
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