
datos relativos a la promoción o cumplimiento del requisito académico 
marcado por la normativa vigente, y enviarán esta información al centro 
al que el alumnado desee incorporarse a través de esta plataforma: hasta 
el 7 de julio.

2.6. Acreditación del requisito académico en el resto de casos: la 
persona solicitante deberá aportar la acreditación expedida por el centro 
de origen, en la que constará, según sea el caso, la superación de las 
enseñanzas que permiten el acceso a la enseñanza solicitada, así como, 
en su caso, la nota media obtenida: del 25 de junio al 7 de julio.

2.7. Resultado provisional del procedimiento y consulta individua-
lizada de la puntuación obtenida: 14 de julio.

2.8. Presentación telemática de reclamaciones al resultado provi-
sional: Desde la publicación de resultado provisional hasta las 23:59 h 
del 16 de julio.

2.9. Revisión de la baremación, por parte de los centros docentes, 
de los diversos apartados de las solicitudes que corresponda a la vista 
de las reclamaciones efectuadas: del 15 al 20 de julio.

2.10. Resultado definitivo del procedimiento y consulta individua-
lizada de la puntuación obtenida: 23 de julio.

2.11. Presentación telemática de reclamaciones al resultado defini-
tivo del procedimiento: un mes desde la publicación del resultado defi-
nitivo.

3. Matrícula
3.1. El alumnado procedente de centros adscritos que no haya 

solicitado plaza en otro centro en el proceso de admisión, podrá avan-
zar la formalización de la matrícula: del 25 de junio al 8 de julio.

3.2. Plazo de formalización de matrícula: del 26 al 29 de julio.
3.3. Plazo de formalización de matrícula para cubrir las plazas 

vacantes por renuncia o excedentes para el alumnado que ha participa-
do en el proceso único de admisión: 1 al 3 de septiembre.

3.4. Comunicación de las vacantes resultantes a la dirección territo-
rial competente: hasta el 6 de septiembre.

tives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la 
normativa vigent, i han d’enviar aquesta informació al centre al qual 
l’alumnat desitge incorporar-se a través d’aquesta plataforma: fins al 7 
de juliol.

2.6. Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la perso-
na sol·licitant ha d’aportar l’acreditació expedida pel centre d’origen, 
en la qual constarà, segons el cas, la superació dels ensenyaments que 
permeten l’accés a l’ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la 
nota mitjana obtinguda: del 25 de juny al 7 de juliol.

2.7. Resultat provisional del procediment i consulta individualit-
zada de la puntuació obtinguda: 14 de juliol.

2.8. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisi-
onal: des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 h. 
del 16 de juliol.

2.9. Revisió de la baremació, per part dels centres docents, dels 
diversos apartats de les sol·licituds que corresponga a la vista de les 
reclamacions efectuades: del 15 al 20 de juliol.

2.10. Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada 
de la puntuació obtinguda: 23 de juliol.

2.11. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu del 
procediment: un mes des de la publicació del resultat definitiu.

3. Matrícula
3.1. L’alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat 

plaça en un altre centre en el procés d’admissió podrà avançar la forma-
lització de la matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

3.2. Termini de formalització de matrícula: del 26 al 29 de juliol.
3.3. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places 

vacants per renúncia o excedents per a l’alumnat que ha participat en el 
procés únic d’admissió: de l’1 al 3 de setembre.

3.4. Comunicació de les vacants resultants a la direcció territorial 
competent: fins al 6 de setembre.

ANNEX III
Quadre resum del calendari d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària,  

Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat 
Procés únic d’admissió per al curs 2021-2022

Publicació 
vacants

Presentació 
sol·licituds Duplicitats Baremació Requisit 

acadèmic
Resultat 

provisional

Presentació 
reclamacions 
per mitjans 
electrònics

Resultat 
definitiu Matrícula

Alumnat adscrit de 
centres d’Ed. Infantil a 
centres d’Ed. Primària

Del 16 al 30 
de juny

Admissió a Ed. Infantil 
i Ed. Primària 24 de maig

Des de les 
9.00 h del 25 
de maig fins a 
les 23:59 h del 

2 de juny

Del 3 al 9 juny Del 3 al 9 de 
juny - 16 de juny

Des de la 
publicació del 
resultat fins a 
las 23:59 h del 

18 juny

30 juny Del 1 al 16 
juliol

Alumnat adscrit de 
centres d’Ed. Primària 
a centres d’ESO

Del 25 de juny 
al 8 de juliol

Admissió a ESO / 
Batxillerat 2 de juny

Des de les 
9.00 h del 3 de 
juny fins a les 
23:59 h del 14 

de juny

Del 16 de juny 
al 22 de juny

Del 15 de juny 
al 21 de juny

Fins al 7 
juliol 14 de juliol

Des de la 
publicació del 
resultat fins a 
les 23:59H del 

16de juliol

23 de juliol Del 26 al 29 
de juliol

* * * * * * *

Num. 9051 / 30.03.2021 13765


