
 
 

Calendari de preinscripció 2020-2021i 
Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori 

 
Tasques a realitzar pels centres docents 

Fases de la preinscripció Aplicació Dates 
Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes 
del centre) 

GEDAC Del 6 al 10 de març 

Publicació de l'oferta inicial GEDAC 8 de maig 
Presentació de sol·licituds amb suport 
informàtic 

GEDAC Del 13 al 22 de maig 

Presentació de sol·licituds amb cita prèvia GEDAC Del 19 al 22 de maig 
Presentació de documentació Fins al 25 de maig 
Gestió de sol·licituds (per sortir a les llistes 
amb el barem provisional) 

GEDAC Del 13 al 28 de maig 

Publicació de les llistes amb el barem 
provisional 

GEDAC 29 de maig 

Presentació de reclamacions al barem 
provisional 

GEDAC Del 2 al 5 de juny 

Resolució reclamacions (últim dia per 
introducció i modificació de sol·licituds) 

GEDAC 8 de juny fins a les 15.00 
h 

Publicació de llistes amb el barem un cop 
resoltes les reclamacions 

GEDAC 9 de juny 

Sorteig GEDAC 9 de juny 
Publicació de llistes ordenades definitives GEDAC 11 de juny 

Últim dia per revisar la reserva de places a 
l'aplicació (per part de la inspecció a 
petició del centre) 

GEDAC 11 de juny 

Ampliació de peticions –per aquells que 
necessiten assignació d’ofici i no s’han 
assignat per petició original- (famílies) 

GEDAC 
Mòdul online 

Del 26 al 29 de juny 

Publicació de l’oferta final GEDAC 6 de juliol 
Publicació de les llistes d’assignació i llista 
d’espera 

GEDAC 7 de juliol 

Període de matriculació de l’Educació 
Infantil, Primària i ESO 

RALC/Esfer@ Del 13 al 17 de juliol 

Finalització de la matrícula RALC Del 20 al 27 de juliol 
Llistes d’alumnes matriculats procedents 
de preinscripció i nova admissió 

GEDAC 30 de setembre 

Gestió de la llista d’espera (Educació 
Infantil, Primària i ESO) 

GEDAC Des de la finalització fins 
al 8 de setembre 



 
 
 
(*) Es podran admetre sol·licituds presentades un cop finalitzat el període de presentació de 
sol·licituds, i es marcaran com a sol·licituds presentades fora de termini, sempre que no hagi 
finalitzat el període de reclamacions al barem provisional. 
                                            
(1)Qualsevol modificació d’aquest calendari s’informarà a través del Portal de centres i de les 
eines de gestió. 
 


