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Preinscripció Batxillerat Curs 2018/19 
 
 
Calendari de preinscripció i matrícula 
 

Difusió de l'oferta  11 de maig 
Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en 
paper) 

 del 14 al 24 de maig 

Presentació de documentació  fins al 28 de maig 
Publicació de llistes amb el barem provisional   5 de juny 
Presentació de reclamacions  del 6 al 8 de juny 
Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les 
reclamacions 

 13 de juny 

Sorteig del número per al desempat  14 de juny 
Publicació de llistes ordenades definitives  18 de juny 
Publicar oferta definitiva  29 de juny 
Publicació de les llistes d'admesos  3 de juliol 
Matriculació   del 4 a l'11 de juliol 
Matriculació extraordinària pels pendents al setembre  del 5 al 7 de setembre 

  
 
Horari de Secretaria: 
 

Dilluns de 8 a 14:30 h i de 15 a 17h 
Dimarts de 8 a 13h  
Dimecres, Dijous i Divendres de 8 a 14,30h 
 
El dia 21 de maig el centre estarà tancat per festa local 

 
 
 
Documentació que cal presentar: 
 

● Imprès de preinscripció complimentat i signat. 
● Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare, o dels tutors legals. 
● Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a. 
● Original i fotocòpia de totes les pàgines del llibre de família on hi ha registres               

(pàgina on consta l’alumne/a i les dels germans/nes, si n’hi ha). 
● Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. 
● Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels cursos avaluats de          

l’ESO. 
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Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar            
si s’al·leguen 
 
A - CRITERIS ESPECÍFICS 
 
Per preinscriure’s al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que             
procedeixen d’un centre adscrit. En aquest cas no s’ha de presentar cap document. 
 
 
 
B - CRITERIS GENERALS 
 
Expedient acadèmic: punts corresponents a la nota mitjana dels estudis que permeten l’accés al              
batxillerat. Cal aportar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en              
permeten l’accés. 
 
Existència de germans o germanes escolaritzats al centre (40 punts) 
Cal portar certificat del centre on està escolaritzat el germà o germana (del mateix centre on es fa la                   
preinscripció). 
 
Domicili habitual de l’alumne/a dins del municipi (30 punts) el lloc de treball del pare o la                 
mare, tutor/a dins del municipi (20 punts) 
Quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el DNI o el NIE de l’alumne/a cal presentar                  
un certificat de convivència expedit per l’Ajuntament, i el resguard de renovació del DNI o NIE. 
La proximitat del lloc de treball s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o               
d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms es tindrà en                 
compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària. 
 
Renda anual de la unitat familiar PIRMI (10 punts) 
Es presentarà la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la              
renda mínima d’inserció. 
 
Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans (10 punts) 
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament de Benestar i Família o per                
l’ICAM. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. 
 
 
 
C - CRITERIS COMPLEMENTARIS (baremen en cas d’empat en punts) 
 
Condició legal de família nombrosa o monoparental (15 punts) 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, emès pel Departament              
de Benestar i Família. 
 
Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (10 punts) 
S’ha de presentar l’informe emès per un metge/essa del sistema públic de salut o certificat mèdic                
oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges. Ha d’indicar que és una malaltia crònica. 
 
Quan l’alumnat hagi tingut els germans, pare, o mare escolaritzats en el centre (5 punts) 
Si un germà o germana de l’alumne/a ha estat escolaritzat en el centre per el qual es presenta la                   
sol·licitud, hauran de facilitar les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació. 
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