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MESURES ESPECÍFIQUES DELS PROCEDIMENTS D'ADMISSIÓ

● El procés es farà de forma telemàtica d'acord amb el calendari fixat.  

●  La sol·licitud telemàtica es durà a terme per mitjà de la plataforma informàtica de l'administració digital 

del Govern Balear, el GESTIB

●  Per poder iniciar la sol·licitud, es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant.

● Un cop s'ha fet el tràmit, aquest s'enviarà al centre corresponent de forma automàtica.

● La presentació de dos o més tràmits electrònics a centres diferents suposarà la anul·lació de la plaça o 

les places sol·licitades.

#


● Els resultats del procés es comunicaran a través:

- de la web del Servei d'Escolarització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, per als 
ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, 
batxillerat i educació especial.

-  a través de la web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, 
per als ensenyaments de formació professional

● La formulació de reclamacions a les llistes provisionals es realitzarà preferentment per mitjans electrònics. 

Si voleu consultar les bases completes de la convocatòria ho podeu fer a la web de la Conselleria d’Educació. 
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/


PROCÉS D’ADMISSIÓ PER A ED. INFANTIL, ED. PRIMÀRIA,  ESO, BATXILLER

ADMISSIÓ 
20/21

PRESENTACIÓ 
DE 

SOL·LICITUDS

LLISTES 
PROVISIONALS

RECLAMACIONS LLISTES 
DEFINITIVES

MATRICULACIÓ

ED. INFANTIL del 1 al 12 de juny 30 de juny de l’1 al 3 de juliol 13 de juliol del 14 al 21 de juliol

ESO del 1 al 12 de juny 30 de juny de l’1 al 3 de juliol 13 de juliol del 14 al 24 de juliol

BATXILLER (JUNY) del 24 de juny al 3 
de juliol

16 de juliol del 17 al 21 de juliol 24 de juliol del 27 al 29 de juliol

BATXILLER (SET) del 24 de juny al 3 
de juliol

16 de juliol del 17 al 21 de juliol 9 de setembre del 9 i 10  de 
setembre



CALENDARI PROCÉS D’ADMISSIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL 


