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Documentació que cal presentar: 

- La sol·licitud de preinscripció i còpia . 

- Original i fotocòpia  del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant i l a del pare, mare o 
tutor/a legal si l’alumne és menor d’edat. 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (només si 
l’alumne és menor d’edat). 

- Certificació municipal de convivència  i resguard de la renovació del DNI  quan el domicili 
que s'al·lega no coincideixi amb el del DNI. 

- Documentació acreditativa del lloc de treball  (còpia del contracte  o certificat de l’empresa ), si 
aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat de domicili. 

- Original i  fotocòpia  de la targeta sanitària . 

- Original i fotocòpia  del carnet de família nombrosa  o monoparental vigent, si s’al·lega 
aquesta condició. 

- Documentació acreditativa de les circumstàncies eco nòmiques , si s’al·leguen a efectes de 
barem (beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció). 

- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat  de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a i germans, 
expedit pel Departament de Benestar Social i Família, si s’al·lega aquesta circumstància. 

- Certificat mèdic oficial, emès per un metge/ssa del sistema públic que acrediti que l’alumne/a 
pateix una malaltia crònica  que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els 
celíacs,  si s’al·lega aquesta circumstància. 

- Certificat acadèmic de la qualificació mitjana obti nguda a l’ESO numèrica. Si l’alumne està 
cursant 4t d’ESO, certificat de la nota mitjana del s tres cursos anteriors , amb dos 
decimals. També pot aportar original i fotocòpia de  la pàg. 27 del llibre d’escolaritat 
d’ensenyament bàsic . 

Terminis  

Presentació de sol·licituds      14 al 24 de maig 

Presentació de documentació Fins el 28 de maig 

Llistes amb puntuació  provisional 5 de juny  

Reclamacions 6 al 8 de juny  

Llistes amb puntuació un cop resoltes 
les reclamacions 

13 de juny 

Llista ordenada definitiva 18 de juny 

Llista d’admesos i llista d’espera 3 de juliol 
Matricula ordinària o confirmació de 
plaça (pendents d’avaluació setembre) 

4 a l’11 de juliol 

Matrícula extraordinària  
(pendents d’avaluació de setembre) 

5 al 7 de setembre 
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Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, el 
criteri de prioritat específic de l'etapa, els criteris generals i els criteris complementaris. 
 

Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i 
ordenar-les. Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa 
puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig. 

 
 
 
 
 
 

Criteris generals Puntuació 

Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre: 

• Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de 
proximitat del centre (Esplugues). 

• Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en 
consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, 
l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de 
proximitat del centre. 

 
 

30 punts 

 

 

20 punts 
 
 

Germans matriculats al centre o pares o tutors que hi treballin. 40 punts 

 

Discapacitat de l’alumne/a, pares, tutors o germans de grau ≥ 33 % 10 punts 

En cas que el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció. 10 punts 

Criteris complementaris Puntuació 

Condició legal de família nombrosa o monoparental 15 punts 

Malaltia crònica de l’alumne/a que li afecti el sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs.  10 punts 

Pare, mare, tutors o germans, que hagin estat escolaritzats al centre 
(excepte de FP2 i Cicles Formatius Grau Superior)  5 punts 

Podeu trobar informació complementària i fer la preinscripció per Internet: 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio  
> Batxillerat > Sol·licitud preinscripció > Telemàt ica 

S’aconsella fer la preinscripció telemàtica i presentar la documentació al 
centre  

 




