
                    

  
 

INSTRUCCIONS PER LES RECLAMACIONS A LA LLISTA DE BAREM         
PROVISIONAL de GRAU MITJÀ 

 

La presentació de reclamacions a la llista de barem provisional es farà mitjançant un              
correu electrònic a preinscripcio@iespoblenou.org. A l’assumpte del correu cal posar          
“reclamació” i el cicle que sol·liciteu, per exemple, “Reclamació Activitats          
Comercials” 

El centre enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.  

En els casos excepcionals en què no pugueu fer la presentació a distància, podeu              
sol·licitar cita prèvia per ser atesos de manera presencial al centre. Només s’atendrà a              
les persones que tinguin cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o             
trucant al telèfon 634 289 477 ó 638 682 638 (en horari de 9 a 14h). 

L’horari d’atenció serà el dia 14 de juliol de 9 a 13h. 

 

NORMES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES PER VISITAR L’INSTITUT POBLENOU 

• al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions                
(preferiblement, una sola persona) 
• s’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la                 
sol·licitud emplenada des de casa  
• és recomanable que portin el seu propi bolígraf 
• recordar la recomanació de portar mascareta i guants  
• no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període               
de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit             
a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.  
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CALENDARI PROCÉS PREINSCRIPCIÓ GRAU MITJÀ 

 

Fases de la preinscripció Dates 

Presentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic) Del 2 al 8 de juny 

Presentació de documentació Fins al 9 de juny 

Publicació de llistes amb el barem provisional 9 de juliol 

Presentació de reclamacions Del 10 al 14 de 
juliol 

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 15 de juliol 

Sorteig del número per al desempat 15 de juliol 

Publicació de llistes ordenades definitives 20 de juliol 

Publicació de les llistes d'admesos i llista d’espera 30 de juliol 

Període de matrícula ordinària Del 1 al 7 de 
setembre 

 

PERÍODE DE MATRÍCULA  

Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l'1 al 7 de 
setembre de 2020  

 

Més informació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 
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